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คำนำ 

  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 การตรวจ
ราชการตามระเบียบนี้  ให้ดำเนินการตามแผนการตรวจราชการประจำปี หรือตามที่ ได้รับคำสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชา ให้จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี รวมทั้งกำหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจ
ราชการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปในแนวทิศทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 

  เพ่ือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจ
ราชการกำหนดไว้ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกองตรวจราชการ จึงได้จัดทำแผนการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการตรวจราชการที่
สำคัญ 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1) Agenda based จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ ๑ Health for 
Wealth , ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2) Functional based จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 
สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ , ประเด็นที่ 2 Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์) , ประเด็นที่ 3 ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความม่ันคงทางสุขภาพ , ประเด็นที่ 4 
องค์กรสมรรถนะสูง 3) Area based (ปัญหาสำคัญระดับพ้ืนที่ และ Innovative Healthcare) และประเด็น
การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดประเด็น
และติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใน      
การกำหนดกรอบประเด็นแนวทางการตรวจราชการ กำกับ ติดตาม และสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวม
ประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูง  

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขเป็น
การตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย ตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว    
ในการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง และแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้สอดคล้อง
กับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ดำเนินไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 ขอขอบคุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
กระทรวง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ กองแผนงานและผู้รับผิดชอบ
ประเด็นและตัวชี้วัดของทุกกรม/กอง/สำนัก ตลอดจนคณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจราชการ และ
คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ ทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดทำแผนการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

       สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
                   กองตรวจราชการ 
                 23  ธันวาคม 2565 
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กิตติกรรมประกาศ 

  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกองตรวจราชการ ขอขอบคุณ           
1. คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นที่ 1-6 และประเด็นตรวจราชการแบบบูรณาการ   
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566   
3. ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 1-13   
4. สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1-12 
5. ผู้ชว่ยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1-12 
6. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1-13   
7. ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานระดับกรม และผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศ

งานสังกัดหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำเขตสุขภาพที่ 1-12 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

8. เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการทุกท่าน   
ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงมา ณ โอกาสนี้  
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• ปฏิทินและกำหนดการตรวจราชการ  

- ปฏิทินการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 260 
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• แบบฟอร์มและแบบรายงานการตรวจราชการ  
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้กำหนดไว้ว่า “การตรวจราชการ

เป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดทำภารกิจยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหาร
แบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นการตรวจติดตาม 
เรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนงาน โครงการ
สำคัญต่างๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่หรือเรื่องที่ก่อความเดือดร้อนเสียหาย
แก่ประชาชน และมุ่งเน้นการรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับตรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดการตรวจติดตามในประเด็นสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี    
ด้านสาธารณสุข สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention and Protection Excellence) 2) ด้านบริการ  
เป็นเลิศ (Service Excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) ด้านบริหาร     
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) และการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนัก
นายกรัฐมนตรี รวมทั้งการตรวจราชการกรณีพิเศษ โดยแผนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย  

1) Agenda  based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) 
ประเด็นที่ 1 Health For Wealth 
ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

2) Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) 
ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ 
ประเด็นที่ 2 Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์) 
ประเด็นที่ 3 ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 
ประเด็นที่ 4 องค์กรสมรรถนะสูง 

3) Area based  
3.1) ปัญหาที่สำคัญระดับพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่ 1-12 
3.2) Innovative Healthcare เขตสุขภาพท่ี 1-12 

4) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 
5) การตรวจราชการกรณีพิเศษ 

ทั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และประสานเชื่อมโยงในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
(Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อน
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นโยบายสำคัญต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้
สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของแต่ละพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน   

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง

สาธารณสุขและนโยบายสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด 

2.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจราชการในระดับกระทรวง กรม และระดับจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญด้านสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดอย่างบูรณาการ 

2.4 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ตามนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข        
ในพ้ืนที ่

2.5 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้สอดคล้องกับ           
กฎระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนด 

3. กลไกการตรวจ กำกับ ติดตาม และประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข 
3.1 การกำกับติดตาม (Monitoring)   
       1) ระบบข้อมูลและระบบรายงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการตรวจ กำกับ ติดตาม        

และประเมินผลในทุกระดับ ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC : Health Data Center) ,  
ระบบ Health KPI , ระบบ e-Inspection ของกองตรวจราชการ , ระบบข้อมูล/ระบบรายงานของกรม กอง 
และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

       2) การประชุมติดตามงาน เช่น การประชุมผู้บริหารระดับกระทรวง กรม และเขตสุขภาพ 
คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน  

3.2 การประเมินผล (Evaluation) ได้แก่  
1) ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ เช่น ประเมินตาม KPI เป็นช่วงเวลา 

(Ongoing Evaluation)  
2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายสำคัญเพ่ือประเมินความก้าวหน้า แนวโน้ม      

การบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่พบว่ามีปัญหาหรือแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

3.3 การตรวจสอบ (Audit) อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 
ธรรมาภิบาลในการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา รพ.สต.ติดดาวผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 

3.4 การตรวจราชการ (Inspection) เป็นลักษณะการตรวจ ติดตามในเรื่องสำคัญหรือเป็นประเด็น
การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผู้บริหาร การตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจจุด/ประเด็น     
ที่เป็นความเสี่ยง (Key Risk Area : KRA) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบ
ความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคตามบริบทของพ้ืนที่  เพ่ือวินิจฉัยปัญหา ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ           
ให้คำแนะนำต่อหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการสะท้อนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร          
ในส่วนกลาง โดยมีกลไกขับเคลื่อนและพัฒนาระบบตรวจราชการที่สำคัญ ได้แก่ 

1) คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
2) คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
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3) คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

4. แนวคิดการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
4.1 การตรวจราชการเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการบูรณาการการดำเนินงานในทุกระดับทั้งแนวดิ่ง

และแนวราบ (Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน พัฒนาแนวทางการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

4.2 การตรวจราชการ (Inspection) เป็นกระบวนการที่ เชื่อมโยงการทำงานในบทบาทของ        
การกำกับติดตามงาน (Monitoring) การประเมินผล (Evaluation) และการตรวจสอบ (Audit) รวมถึง          
การเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงานและประเมินผล เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนา
งานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  

4.3 การตรวจราชการเป็นกระบวนการในการเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่    
โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแนวทางการดำเนินงาน
ให้รองรับทั้งในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหา
เชิงระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

4.4 นอกจากมุ่งเน้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแล้ว การตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขยังใช้แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ  (พบส.)  
ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนางานแบบพ่ีช่วยน้อง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การบูรณาการงาน การแบ่งปันและ
การกระจายทรัพยากรอย่างเหมาะสม   

5. ประเภทการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
 การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ การตรวจราชการกรณีปกติ  
การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการกรณีพิเศษ ซึ่งการตรวจ
ราชการแต่ละประเภท มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

5.๑ การตรวจราชการกรณีปกติ เป็นการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลด้านสุขภาพ   
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/โครงการสำคัญ รวมทั้ง       
การตรวจราชการเชิงลึกในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่เฉพาะเขตตรวจราชการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ   
การดำเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
สำหรับกรณีปัญหาสาธารณสุขหรือประเด็นสำคัญในเขตสุขภาพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและสาธารณสุขนิเทศก์ 
อาจกำหนดแผนเร่งรัด กำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้กลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับเขตสุขภาพ รวมทั้ง
การจัดทีมเฉพาะกิจลงไปติดตามงาน 

5.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการตรวจราชการตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลเพ่ือผลักดันให้
เกิดการผนึกกำลังทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการ และขีดสมรรถนะระหว่างส่วนราชการ
ไปสู่การบรรลุผลสำเร็จตามประเด็นนโยบาย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

5.3 การตรวจราชการกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ 
ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจำปี ได้แก่ นโยบายสำคัญเร่งด่วนและการมอบหมายของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และมี       
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ความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง รวมทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการ        
พระราชวงศ์ เป็นต้น 

6. กระบวนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
6.1  การจัดทำแผนและเตรียมการตรวจราชการ 

6.1.1 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกองตรวจราชการ  ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข นโยบายสำคัญ แผนบูรณาการระดับประเทศและแผนบูรณาการระดับกระทรวง
ของกระทรวงสาธารณสุข และปัญหาที่มีผลกระทบด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันตาม
ประเด็นนโยบายและเป้าหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป็นสำคัญ 

6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 โดย คณะกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่กำหนดประเด็นและแนวทางการตรวจราชการ วิเคราะห์และ
สรุปผลการตรวจราชการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจ
ราชการพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร  
 6.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน/คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบตรวจราชการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและเกิด
สัมฤทธิผล  

6.1.4 คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกำหนดประเด็นและ
แนวทางตรวจราชการ (Inspection Guideline) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่ตรวจ
ราชการและหน่วยรับตรวจ โดยแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) ประกอบด้วย 

(1) หัวข้อ/ประเด็น/ตัวชี้วัด/นิยาม 
(2) ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบท่ี 1 และ 2 ประกอบด้วย 

(2.1) ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน 
(2.2) มาตรการที่ดำเนินงานในพื้นที่ 
(2.3) แนวทางการตรวจ ติดตาม 
(2.4) ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

(3) Small Success (รอบ 3 เดือน / 6 เดือน / 9 เดือน / 12 เดือน) 
(4) ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
(5) สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ) 
(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็นตรวจราชการ/ตัวชี้วัด (หน่วยงานหลัก/ร่วม) 
(7) ผู้ประสานงานประเด็นตรวจราชการ/ตัวชี้วัด 
(8) ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 

ซึ่งจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของกระบวนการ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค       
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหา พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือการกำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ  

6.1.5 ที่ประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และที่ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนฯ 

6.1.6 จัดทำคู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
6.1.7 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขแก่ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ 
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หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
6.1.8 ประสานกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียมทีมตรวจราชการและ   

เตรียมความพร้อมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน 
6.1.9 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและกลไกการกำกับติดตามทั้งในระดับกระทรวง กรม กอง 

และเขต  เพ่ือเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญอย่างต่อเนื่อง  

6.2 การตรวจราชการในพื้นที่ 
     ตรวจราชการในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 1-12  ดำเนินการใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 ครั้ง/ปี มีการลงพ้ืนที่ของหน่วยงานวิชาการ
ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการ ที่มีผู้ตรวจราชการเป็นหัวหน้าคณะ ตรวจติดตามตามแนวทางการตรวจราชการที่
กำหนด (Inspection Guideline) 2 รอบ/ปี โดยมีทีมตรวจราชการ ได้แก่  ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานระดับกรม ผู้แทนจาก
สำนัก กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญระดับจังหวัด/เขต ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ และมีกองตรวจราชการเป็นเลขานุการคณะ 
หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหาหรือมีข้อสังเกตที่ควร
ตรวจสอบ ติดตาม รวมถึงกรณีที่มีผลการดำเนินงานที่ดีเด่นเพ่ือการถอดบทเรียนและขยายผลต่อไป ดังนั้น
บทบาทของผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานในด้านการวิเคราะห์พ้ืนที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนลงพ้ืนที่
จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพ่ือเป็นการระบุเป้าหมายในการตรวจนิเทศได้ตรงประเด็น นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ    

รูปแบบที่ 2 การตรวจราชการและนิเทศงาน กำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยทีมของผู้ทำหน้าที่ตรวจ
ราชการกรม : เป็นการตรวจ ติดตาม ในภารกิจของหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ KPI และตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ในประเด็นที่นอกเหนือจากประเด็นมุ่งเน้นตามแผนการตรวจราชการประจำปี ซึ่งอาจกำกับ ติดตามผ่าน
ระบบรายงานและข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศงานเฉพาะกิจ และโดยกลไกทีห่น่วยงานกำหนด  

รูปแบบที่ 3 การตรวจ กำกับติดตามและประเมินผลโดยกลไกระดับเขต การตรวจเฉพาะกิจ  
การตรวจสอบ (Audit) เฉพาะเรื่อง การตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะ ให้เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล เช่น ตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน , โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 , การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (PMQA) , การบริหาร
การเงินการคลังในหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน โดยทีมเฉพาะกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่พบจากการดำเนินการในรูปแบบที่ 2 , 3  และกรณีจำเป็นต้องอาศัยอำนาจ
ในการสั่ งการการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก หรือการสนับสนุนจากส่วนกลาง สามารถนำเข้า 
ในการตรวจราชการรอบปกติ (รูปแบบที่ 1) เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

รูปแบบที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
เชิญหัวหน้าหน่วยงานมาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี  ให้สอดคล้องโดย
ไม่ซ้ำซ้อนและเกิดการบูรณาการ ตลอดทั้งกำหนดมาตรฐานและเครื่องมือการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
ให้เป็นแนวทางเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจต่างๆ ของภาครัฐ เพ่ือนำมาซึ่งประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยมีจุดเน้นการตรวจติดตาม ดังนี้ 

  4.1 การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
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  4.2 การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเพ่ิมขึ้นของเมืองและชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนการสร้างการรับรู้สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ 

  4.3 การพัฒนาและยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รวมทั้ง
การแจ้งเตือนผ่านระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

  4.4 การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งที่มีอยู่เดิมและที่จำเป็นต้อง
สร้างใหม่ให้สามารถรองรับจำนวนและความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 

  4.5 การจัดระเบียบและมาตรฐานในแหล่งท่องเที่ยวให้ เป็นระบบและมี      
ความปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

  4.6 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือการผลักดัน
การดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพ้ืนที่ของส่วนราชการ มีการร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัด คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับประชาชนจำนวนมาก และปัญหา
ดังกล่าวอาจมีแนวโน้มเป็นปัญหามวลชน การแก้ไขปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้  

 

6.3 การรายงานผลตรวจราชการ 
  6.3.1 งานตรวจราชการกรณีปกติ 
         การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  

1. ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน  
    1.1 รายงานผลการตรวจราชการรายประเด็นที่ เกี่ยวข้องตามแบบรายงาน        

การตรวจราชการ โดยสรุปข้อสังเกต หรือปัญหาสำคัญที่ค้นพบ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง ภายใน 7 วัน  
หลังจากการเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต่ละจังหวัด ทั้งนี้  อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวง       
เขตสุขภาพนั้น และให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการกรมเสนอต่ออธิบดีกรมด้วยอีกทางหนึ่ง 

    1.2 รายงานภาพรวมระดับเขตสุขภาพรายประเด็นการตรวจราชการต่อคณะกรรมการ
กำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการแต่ละคณะ         

     รอบที่ 1 รายงานภาพรวมระดับเขต ภายในเดือนเมษายน 2566 โดยวิเคราะห์
และประเมินผลการดำเนินงานของเขตในรอบ 6 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นสำคัญจากการตรวจ
ราชการ   

     รอบที่ 2 รายงานภาพรวมระดับเขต ภายในเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิเคราะห์
และประเมินผลการดำเนินงานของเขตในรอบ 9 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นสำคัญจากการตรวจ
ราชการ   

การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ 
1. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นการตรวจราชการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

และสรุปผลการตรวจราชการ เสนอต่อคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  
2. คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการพิจารณากลั่นกรอง

และบูรณาการการแก้ไขปัญหา และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการตรวจราชการในพ้ืนที่ ในส่วน
ของคณะกรรมการขับเคลื่อน/คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจราชการวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญที่
เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตรวจราชการและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ  

3. กองตรวจราชการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจราชการจากคณะกรรมการกำหนด
ประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญและจัดทำเป็นรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
เสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา และจัดทำคู่มือรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ   
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รอบ ๖ เดือน ภายในเดือนมิถุนายน 2566  และคู่มือรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศรอบ 9 เดือน 
ภายในเดือนตุลาคม 2566 เผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การใหข้้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่  ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก้ไขได้ในพ้ืนที่   

ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ 
2. ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจำเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลาง  

ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหารับไปประสานแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
ให้ได้ข้อยุติ 

3. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปัญหาที่คณะผู้ตรวจราชการมีความเห็นว่า
จำเป็นต้องแก้ไขระดับนโยบาย จะถูกนำไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
ในคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ เมื่อได้ข้อยุติแล้วเสนอต่อหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเพ่ือนำเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงต่อไป 

6.3.2 งานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
1. ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ  
    1.1 รายงานผลการตรวจราชการรายประเด็น/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงาน        

ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด โดยสรุปข้อสังเกต หรือปัญหาสำคัญที่ค้นพบ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่/
ระดับนโยบาย ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง ภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ 
อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพนั้น และให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการกรมเสนอต่ออธิบดี
กรมด้วยอีกทางหนึ่ง 

    1.2 รายงานภาพรวมระดับเขตสุขภาพรายประเด็น/โครงการการตรวจราชการต่อ
คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 รอบที่ 1 รายงานภาพรวมระดับเขต ภายในเดือนมีนาคม 2566 โดยวิเคราะห์
และประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รอบ 6 เดือน ร่วมกับ        
ข้อค้นพบและประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการ 

 รอบที่ 2 รายงานภาพรวมระดับเขต ภายในเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิเคราะห์
และประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  รอบ 9 เดือน ร่วมกับ       
ข้อค้นพบและประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการ 

การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ 
1. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็น/โครงการการตรวจราชการรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจราชการ เสนอต่อคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการฯ  
2. คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการฯ พิจารณากลั่นกรองและ

บูรณาการการแก้ไขปัญหา โดยสำนักนายกรัฐมนตรีวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการรอบที่ 1 
เพ่ือให้แต่ละกระทรวงดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ และเชิงนโยบายที่ได้จากการตรวจราชการในพ้ืนที่   
ของแต่ละกระทรวงที่เก่ียวข้องกับประเด็น/โครงการ  

3. กองตรวจราชการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจราชการจากคณะกรรมการกำหนดประเด็น
และติดตามผลการตรวจราชการฯ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญและจัดทำเป็นรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารเสนอ 
ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา และจัดทำคู่มือรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ    
รอบ ๖ เดือน ภายในเดือนมิถุนายน 2566  และคู่มือรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ รอบ 9 เดือน 
ภายในเดือนตุลาคม 2566 เผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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4. จัดทำรายงานภาพรวมประเทศส่งสำนักนายกรัฐมนตรีตามแบบฟอร์มรายงานฯ ที่กำหนด 
 - รอบที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 
 - รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 
การให้ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก้ไขได้ในพ้ืนที่  ผู้ตรวจ

ราชการทุกกระทรวงที่เก่ียวข้องกับปัญหานั้นๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ 
2. ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจำเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลาง ผู้ตรวจ

ราชการทุกกระทรวงที่เก่ียวข้องกับปัญหารับไปประสานแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ได้ข้อยุติ 
3. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปัญหาที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและ

ผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง มีความเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขระดับนโยบาย จะถูกนำไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีคำสั่งเห็นชอบให้หน่วยงาน    
รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

7. ภารกิจและกรอบประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1) Agenda  based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) 

ประเด็นที่ 1 Health for Wealth 

                                    1.1 กัญชาทางการแพทย์  
                                    1.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

    ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
                    2.1 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

2.2 จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  
      ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
2.3 จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน 

2) Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) 
ประเด็นที่ 1  สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ  

1.1 กลุ่มวัย 
              1.1.1 มารดาและทารก 

         1.1.2 เด็กปฐมวัย 
       1.1.3 วัยทำงาน 

                 1.2 ผูสู้งอายุ  
1.2.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ  
1.2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ 
         สมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  

(1) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะสมองเสื่อม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  

(2) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิด 
ภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  
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1.2.3 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)  
1.2.4 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม  
         Care Plan  
1.2.5 จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ  
1.2.6 จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม  

ประเด็นที่ 2 Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์) 

2.1 จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
2.2 ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพ่ือการเข้าถึงระบบบริการ 
      สุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
2.3 ร้อยละเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR screening ในการตรวจคัดกรอง

เบาหวานขึ้นจอตา 
ประเด็นที่ 3 ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ  

3.1 ลดป่วย 
3.2 ลดตาย 
3.3 ความมั่นคงด้านสุขภาพ 

ประเด็นที่ 4 องค์กรสมรรถนะสูง   

4.1 การเงินการคลังสุขภาพ 
3) Area based  

3.1) ปัญหาที่สำคัญระดับพ้ืนที่ เขตสุขภาพท่ี 1-12 
3.2) Innovative Healthcare เขตสุขภาพท่ี 1-12 

4) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 
4.1) การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
4.2) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

4.3) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

4.4) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

 5) การตรวจราชการกรณีพิเศษ 

8. หน่วยงานเป้าหมายการตรวจราชการ 
 8.1 งานตรวจราชการกรณีปกติ  
 1) หน่วยรับการตรวจราชการ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลทั่วไป  
 2) หน่วยรับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์วิชาการ โรงพยาบาลในสังกัดกรม และ หรือหน่วยงานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาตามความเหมาะสม 
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 8.2 งานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
  1) หน่วยรับการตรวจราชการ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
  2) หน่วยตรวจราชการ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง  

9. คณะตรวจราชการ ประกอบด้วย 
9.1 งานตรวจราชการกรณีปกติ 
 1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 2) สาธารณสุขนิเทศก์ 
 3) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

4) หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1-12 
 5) ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานระดับกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6) ผู้ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ 
 7) กองตรวจราชการทำหน้าที่เลขานุการคณะ 
  ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่กำกับดูแลเขตสุขภาพนั้น 
9.2 งานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 2) สาธารณสุขนิเทศก์ 
 3) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 4) หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1-13 
 5) ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการระดับกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6) ผู้ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ 
 7) กองตรวจราชการทำหน้าที่เลขานุการคณะ 
  ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่กำกับดูแลเขตสุขภาพนั้น 

10. บทบาทผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจราชการในพื้นที่  
10.1 บทบาทหน่วยรับตรวจระดับจังหวัด  
 งานตรวจราชการกรณีปกติ :  
 1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ  (ก่อนลงตรวจราชการ) 
  1.1) เตรียมข้อมูลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ในพ้ืนที ่
 1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของจังหวัดกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 1-12 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ 
 1.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพ่ือร่วมรับการตรวจราชการ ตามวัน เวลา 
ที่กำหนด 
  2) ขั้นการตรวจราชการ 
   2.1) รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และอำนวยความสะดวกแก่ทีมตรวจราชการ  
   2.2) นำเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของทีมตรวจราชการ ในประเด็นที่ทีมตรวจราชการ    
มีข้อสงสัยโดยมกีรอบแนวทางการนำเสนอข้อมูลของจังหวัดในการตรวจราชการ ดังนี้ 
    รอบที่ 1 : สถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ และแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพภาพรวม
จังหวัด 
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    รอบที่  2  : ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่  ปัญหาอุปสรรคใน        
การดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง 
    ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่กำกับดูแลแต่ละเขตสุขภาพ 
   2.3) รับฟังและร่วมอภิปรายสรุปผลการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ เพ่ือรับไปดำเนินการต่อไปในพ้ืนที ่

  งานตรวจราชการแบบบูรณาการ :  
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ) 

1.1) จัดทำแบบสอบทานการดำเนินงานของจังหวัดลงในระบบตรวจราชการออนไลน์              
(e-inspection system) งานตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยใช้ข้อมูลไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2565) แต่ละจังหวัด/เขต ตามประเด็น/โครงการ ก่อนตรวจราชการรอบที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2566) เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการลงตรวจในพื้นที่  
   1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของจังหวัดกับหัวหน้ากลุ่มตรวจ
ราชการเขตสุขภาพที่ 1-13 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ 
   1.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพ่ือร่วมรับการตรวจราชการ ตามวัน 
เวลา ที่กำหนด 
   1.4) เตรียมข้อมูลเพ่ือนำเสนอ และตอบข้อซักถามของทีมตรวจราชการในประเด็นที่ทีมตรวจ
ราชการมีข้อสงสัย    
  2) ขั้นการตรวจราชการ 
   2.1) รับการตรวจราชการของทีมผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ    
ทุกกระทรวง ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด  
   2.2) นำเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของทีมตรวจราชการ โดยมีกรอบแนวทางการนำเสนอ
ข้อมูลของจังหวัดตามประเด็นการตรวจที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ดังนี้ 
    รอบท่ี 1 : สถานการณ์ดำเนินการในพ้ืนที่ และแนวทางแก้ไขปัญหาภาพรวมจังหวัด 
    รอบที่  2  : ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน       
และข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง 
   2.3) รับฟังสรุปผลการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเมื่อเสร็จสิ้น
การตรวจ เพ่ือรับไปดำเนินการต่อในพ้ืนที่ 

10.2 บทบาทผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานระดับกรม และผู้ร่วมตรวจราชการจากสำนัก/
กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

งานตรวจราชการกรณีปกติ : 
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ) 

1.1) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการตรวจราชการที่รับผิดชอบ 
1.2) รวบรวม สรุปวิเคราะห์  ข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการสำรวจ การประเมินผล           

ที่กรมรับผิดชอบของแต่ละจังหวัดเพ่ือเตรียมการตรวจราชการในพ้ืนที่ 
1.3) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ   

ในแต่ละรอบการตรวจกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพของกองตรวจราชการ 
 2) ขั้นการตรวจราชการ 

2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการตามกำหนดการ 
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2.2) วิเคราะห์กระบวนการทำงานของจังหวัด ในการนำแผนสุขภาพจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ  
ในพ้ืนที่ และกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด 

2.3) วิเคราะห์กระบวนการทำงานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ และตามประเด็นปัญหา
อุปสรรค มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่  

2.4) ประมวล สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อ 2.2) และ 2.3) ร่วมกันระหว่างผู้ทำหน้าที่ตรวจ
ราชการกรมที่เป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม จากข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเท็จจริงที่พบในพ้ืนที่ เพ่ือจัดทำ
สรุปผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อหน่วยรับการตรวจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
ส่วนกลาง โดยสรุปนำเสนอผู้ตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ พร้อมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ 
ในระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-inspection system) ในวันสุดท้ายของการตรวจราชการแต่ละจังหวัด  

2.5) ประสานการสรุปประเด็นการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกับ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ เพ่ือบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ 

3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ 
    วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายเขต ตามแผนการตรวจราชการ

ที่กำหนด ส่งกองแผนงานของกรม เพ่ือสรุปภาพรวมระดับกรม พร้อมทั้งส่ง ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ       
เขตสุขภาพของกองตรวจราชการเพ่ือสรุปภาพรวมระดับเขต 

งานตรวจราชการแบบบูรณาการ : 
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ) 
 1.1) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น/โครงการการตรวจราชการที่รับผิดชอบ 
 1.2) รวบรวม สรุปวิเคราะห์ ข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการสำรวจ การประเมินผล           

ที่กรมรับผิดชอบของแต่ละจังหวัดเพ่ือเตรียมการตรวจราชการในพ้ืนที่ 
 1.3) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ 

ในแต่ละรอบการตรวจกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1-13 ของกองตรวจราชการ 
 2) ขั้นการตรวจราชการ 
  2.1) ร่วมทีมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ      
ทุกกระทรวง ตามกำหนดการ 
  2.2) วิเคราะห์กระบวนการทำงานของจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ และกลไกการบริหาร
จัดการในภาพรวมจังหวัด 

2.3) วิเคราะห์กระบวนการทำงานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ และตามประเด็นปัญหา
อุปสรรค มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่  

2.4) ประมวล สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อ 2.2) และ 2.3) ร่วมกันระหว่างผู้ทำหน้าที่ตรวจ
ราชการกรมที่เป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม จากข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเท็จจริงที่พบในพ้ืนที่ เพ่ือจัดทำ
สรุปผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อหน่วยรับการตรวจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
ส่วนกลาง โดยสรุปนำเสนอผู้ตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ พร้อมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ 
ในระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-inspection system) หลังการตรวจราชการเสร็จเรียบร้อยของแต่ละจังหวัด  

3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ 
    วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายเขต รายโครงการ ตามแผน   

การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ส่งกองแผนงานของกรม เพ่ือสรุปภาพรวมระดับกรม พร้อมทั้งส่งให้หัวหน้า
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 1-13 ของกองตรวจราชการ เพ่ือสรุปภาพรวมระดับเขต 
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10.3 บทบาทผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการระดับกรม 
 งานตรวจราชการกรณีปกติ และงานตรวจราชการแบบบูรณาการ 

   1) กำกับติดตามงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยระบบข้อมูล ระบบรายงาน 
รวมทั้งกลไกที่หน่วยงานกำหนด เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตรวจราชการในพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นข้อมูล
เพ่ือการกำกับติดตาม และประเมินผลในระดับกรม และระดับกระทรวง   
   2) วิเคราะห์ผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในประเด็นที่รับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมการ
กำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาเป็น
รายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือการพัฒนาต่อไป 

10.4 บทบาทกลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1-12 ของกองตรวจราชการ 
 งานตรวจราชการกรณีปกติ :  
 1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ) 

1.1) ประสานหน่วยรับตรวจและคณะตรวจราชการในเรื่องแผนและกำหนดการตรวจราชการ 
1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ 

และการนัดหมายการเดินทางกับคณะตรวจราชการและผู้ประสานการตรวจราชการระดับจังหวัด 
1.3) เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ เช่น ข้อมูล

ทั่วไป ปัญหาสุขภาพ Best Practice เป็นต้น จัดทำเป็นบทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) เสนอต่อ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจำเขตตรวจราชการ  

2) ขั้นการตรวจราชการ 
2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการ 
2.2) ประสานนัดหมายกำหนดการและอำนวยความสะดวกให้กับคณะตรวจราชการ 
2.3) ประสานการจัดทำสรุปผลการตรวจราชการระดับจังหวัด และข้อเสนอแนะของผู้ทำ

หน้าที่ตรวจราชการกรม/สำนัก เพ่ือรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการให้
ผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศก์ รับทราบและพิจารณาก่อนแจ้งต่อหน่วยรับการตรวจ พร้อมติดตามการลง
ข้อมูลเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการระดับจังหวัดในระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-inspection system)  

2.4) สรุปประเด็นการตรวจราชการและข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงให้กับหน่วยรับตรวจ 
โดยบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ 

3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ 
3.1) ประสาน ติดตาม รายงานสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมเขต จากผู้ทำหน้าที่ตรวจ

ราชการกรม/สำนัก รวมทั้งการลงรายงานในระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-inspection system) 
3.2) ประชุมสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมเขตในแต่ละรอบ (รอบ 1 และ 2) เพ่ือ

นำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานในพื้นที่ต่อไป 
3.3) ประสานการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในแต่ละรอบ   

จากหน่วยรับการตรวจราชการแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพ และเป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าใน     
การตรวจราชการรอบถัดไป 

งานตรวจราชการแบบบูรณาการ : 
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ) 
 1.1) ประสานหน่วยรับตรวจและคณะตรวจราชการตามประเด็น/โครงการ และกำหนดการ

ตรวจราชการ 
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 1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ 
ที่รับผิดชอบ การนัดหมายการเดินทางกับคณะตรวจราชการและผู้ประสานการตรวจราชการระดับจังหวัด 

 1.3) เตรียมข้อมูลแบบสอบทานการดำเนินงานของจังหวัดไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2565) ในระบบ e-inspection งานตรวจราชการแบบบูรณาการ ของแต่ละจังหวัด/เขต เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการตรวจราชการ เช่น ข้อมูลทั่วไป ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น จัดทำเป็นบทสรุปผู้บริหาร 
(Executive summary) เสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงประจำเขตตรวจราชการ  

2) ขั้นการตรวจราชการ 
 2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการ 
 2.2) ประสานนัดหมายกำหนดการและอำนวยความสะดวกให้กับคณะตรวจราชการ 
 2.3) สรุปประเด็นการตรวจราชการและข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงให้กับหน่วย

รับตรวจแต่ละประเด็น/โครงการ  โดยบันทึกลงแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจราชการรายจังหวัด ในระบบ
ตรวจราชการออนไลน์ (e-inspection system) งานตรวจราชการแบบบูรณาการ 

3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ 
 3.1) ประสาน ติดตาม รายงานสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมเขต จากผู้ทำหน้าที่ตรวจ

ราชการกรม/สำนัก รวมทั้งการลงรายงานในระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-inspection system) 
 3.2) ประชุมสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมเขตในแต่ละรอบ (รอบที่ 1 และ 2) เพ่ือ

นำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานในพื้นที่ต่อไป 
 3.3) ประสานการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในแต่ละ

รอบจากหน่วยรับการตรวจราชการแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพ และเป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าใน     
การตรวจราชการรอบถัดไป 

11. ระยะเวลาในการตรวจราชการ ตรวจราชการรายรอบปกต ิปีละ 2 รอบ ดังนี้ 
11.1 งานตรวจราชการกรณีปกติ 

รอบที่ 1 : กำหนดตรวจราชการระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – มีนาคม 2566 เพ่ือประเมิน
สภาพปัญหา แผนแก้ไขปัญหา โครงสร้างระบบการทำงาน การกำกับติดตามงานด้านต่างๆ การบริหารจัดการ
และระบบข้อมูลในภาพรวมจังหวัด การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่ทำให้         
การขับเคลื่อนนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อทีมตรวจราชการจะให้การสนับสนุนและ               
ให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะ   
เชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง 

รอบที่ 2 : กำหนดตรวจราชการระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่               
และข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถนำไป
ปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง 

11.2 งานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
รอบท่ี 1 : กำหนดตรวจราชการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 ตามประเด็น/โครงการ

ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ภายใต้แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล เพ่ือประเมินสภาพปัญหา/ผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายฯ ในภาพรวม (ตามภารกิจ
ของกระทรวง) ปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อทีม
ตรวจราชการจะให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจที่สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่าง
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เป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่/เชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง โครงสร้างระบบการทำงาน   
การกำกับติดตามงานด้านต่างๆ การบริหารจัดการและระบบข้อมูลในภาพรวมจังหวัด 

รอบที่  2 : กำหนดตรวจราชการระหว่างเดื อนกรกฎาคม – สิ งหาคม 2566 เพ่ื อติดตาม             
ความ  ก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็น/โครงการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่  และข้อเสนอแนะ
จากการตรวจราชการรอบที่ 1 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจที่สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขในพ้ืนที่
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง 

12. ผู้รับผิดชอบ 
๑2.๑ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
๑2.๒ กองตรวจราชการ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 ระบบการตรวจราชการทุกระดับ/ทุกกระทรวง สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ระดับ

กระทรวง เขต และจังหวัด 
13.2 กรม กอง สำนัก มีแนวทางเดียวกันในการติดตามงานตามภารกิจ ลดความซ้ำซ้อน ทำให้      

การทำงานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
13.3 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่  มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและ

ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
13.4 ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และลดปัญหาการร้องเรียน 

 
                                     

                   



 

 

สรุปกรอบประเด็นการตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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               กรอบประเด็นการตรวจราชการ ประจำปี 2566 

ประเด็น การดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ร่วม 

Agenda  based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) 
ประเด็นที่ 1 Health For Wealth    

 กัญชาทางการแพทย์  1. ร้อยละของการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์และการส่งเสริมงานวิจัยด้านกัญชา 
   1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative care) ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 5) 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษา
ด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 50) 

1.3 จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้าน
กัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (งานวิจัยเขตสุขภาพละ 2 
เรื่อง และการจัดการความรู้อย่างน้อยเขตสุขภาพ
ละ 2 เรื่อง) 

สถาบันกัญชา สป.  
 

กบรส. , กรมการแพทย์แผน
ไทยฯ , กรมสุขภาพจิต , 
กรมการแพทย์ , กรมวิทย์ฯ , 
อย. 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และการแพทย์ 

1. อัตราการเพ่ิมข้ึนของจำนวนสถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน
ตามท่ีกำหนด (ร้อยละ 10) 

กรม สบส.  
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2. ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับ
แบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 
20 จากปีที่ผ่านมา : 36 แห่ง) 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ  

3. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม
และได้รับการอนุญาต (ร้อยละ 50) 

อย.  

ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 1. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 85) 
2. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (3,500 ทีม) 
3.จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน 
(35 ล้านคน)  

สสป. กรม สบส. , กรม คร. ,  
กรมอนามัย ,  

กรมการแพทย์ ,  
กรมการแพทย์ 
แผนไทยฯ ,  

กรมสุขภาพจิต , กบรส. 

Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) 
ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับ

บริการผู้สูงอายุ 
   

 1.1 กลุ่มวัย    
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 มารดาและทารก 
 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน (ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)…
กรมอนามัย 
2. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 28 วัน...กรมการแพทย์ 

กรมอนามัย+ 
กรมการแพทย์ 

 

 

 เด็กปฐมวัย 1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย   
(ร้อยละ 90)…กรมอนามัย 
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีการพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมาตรฐานอ่ืน 
จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 35)…กรม
สุขภาพจิต 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน     
(ร้อยละ 64) …กรมอนามัย 
4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ  
(ร้อยละ 75) …กรมอนามัย 

กรมอนามัย+ 
กรมสุขภาพจิต 

 

 วัยทำงาน 
 

1. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8.0 ต่อแสน
ประชากร…กรมสุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต 
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2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต (≥รอยละ 80)…กรมสุขภาพจิต 

  ตัวช้ีวัดกำกับ ติดตาม 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน…กรม
อนามัย 

 
กรมอนามัย 

 

 1.2 ผู้สูงอายุ     
  1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ  

(ร้อยละ 100)...กรมการแพทย์ 
2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่า
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม 
และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 
40) ...กรมการแพทย์ 
     2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง 
พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม และได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 40) 
     2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง 
พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้ม และได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 40) 

กรมการแพทย์ +  
กรมอนามัย 

กรมควบคุมโรค + 
กรม สบส. +  

กรมสุขภาพจิต 
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3. ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี 
(Wellness Plan) (ร้อยละ 50)...กรมอนามัย 
4. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับ
การดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 95)...กรม
อนามัย 
5. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ 
(1 ชมรม/ตำบล)...กรมอนามัย 
6. จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟัน
เทียม (ฟันเทียม 36,000 ราย และรากฟันเทียม 
3,500 ราย ทั่วประเทศ) )...กรมอนามัย 

ประเด็นที่ 2 Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์) 

1. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์
ที่กำหนด…ศูนย์เทคฯ 
2. ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี 
เพ่ือการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ
...กยผ.สป. 
3. ร้อยละเขตสุขภาพทีใ่ช้ระบบ AI DR 
screening ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอ
ตา…กรมการแพทย์ 

ศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศฯ สป. +  
กองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน สป. +  
กรมการแพทย์ 
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ประเด็นที่ 3 ลดป่วย ลดตาย และการสร้าง    
ความม่ันคงทางสุขภาพ 

   

ลดป่วย ลดตาย 1. ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
   1.1 อัตราผู ้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือด
หัวใจ (9.6 ต่อประชากรแสนคน) 
   1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI (< ร้อยละ 9) 
   1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
กิจกรรม มีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องดังนี้ 
        1.3.1 ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่ม
เลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด หรือได้รับ
การทำ Primary PCI ได ้ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด (≥ ร้อยละ 60)  
        1.3.2 การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน (≥ ร้อยละ 70) 
        1.3.3 ผ ู ้ป ่วยเบาหวานที ่ควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือดได้ดี (≥ ร้อยละ 40) 

1.3.4 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่ปัจจุบัน
สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 30 

กรมควบคุมโรค 

- กองโรคไม่ติดต่อ  
กรมการแพทย์ 
- สถาบันประสาทวิทยา  

- สถาบันโรคทรวงอก  
- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
กรมอนามัย 
- สำนักทันตสาธารณสุข  
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1.3.5 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้รับการ
ตรวจไขมัน LDL และ มีค่า LDL < 100 mg/dl             
(≥ ร้อยละ 50) 
2. ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดสมอง 
   2.1 อัตราผู ้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือด
สมอง (41.1 ต่อประชากรแสนคน) 
   2.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke: I60-I69) (< ร้อยละ 7) 
   2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
กิจกรรม มีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องดังนี้ 
        2.3.1 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I63) ที่
เข้าเกณฑ์ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด
ทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาท ี
        2.3.2 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) 
ที ่ม ีอาการไม่เก ิน 72 ชั ่วโมงได้ร ับการร ักษา 
ใน Stroke Unit (≥ ร้อยละ 80) 
        2.3.3 การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (≥ ร้อยละ 93) 
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        2.3.4 ผู ้ป่วยที ่มีค่าความดันโลหิตตัวบน
เฉลี่ย (SBP) ≥ 180 มม.ปรอท และ/หรือ ค่าความ
ดันโลหิตตัวล่างเฉลี ่ย (DBP) ≥ 110 มม.ปรอท 
จากการวัดความดันโลหิตซ้ำในโรงพยาบาล และ
ได้รับการวินิจฉัยโรค ความดันโลหิตสูง (ภายใน 7 
วัน) (≥ ร้อยละ 25) 

2.3.5 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ดี (≥ ร้อยละ 60) 

2.3.6 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ปัจจุบัน
สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 30 

2.3.7 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 
(I63) ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 
100 mg/dl  (≥ ร้อยละ 15) 
3. การคัดกรองมะเร็ง 
   ระดับความสำเร็จของการคัดกรองมะเร็ง 
   3.1 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 
   3.2 ร้อยละของผู ้ที ่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy 
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   3.3 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 

3.4 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่
และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy 
     3.5 ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับ
บริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรค 
 ในช่องปาก 
     3.6 ร้อยละของผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็ง
ช่องปาก ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการตัดชิ ้นเนื้อ (biopsy) 
และตรวจทางพยาธ ิว ิทยา ได ้ร ับการตัดช ิ ้นเนื้อ 
(biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยาที่เหมาะสม  

ความมั่นคงด้านสุขภาพ 1. ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน
กลุ่ม 607 (เอา 607 ไม่เอา 608) 
- ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม
หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ (15-45 ปี) 
2. มีระบบ Situation Awareness ที่มี
ประสิทธิภาพ 
- มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่ผ่านการอบรมอย่าง
เพียงพอ  

กรมควบคุมโรค 
- กองโรคติดต่อทั่วไป 
(วัคซีน) 
- กองควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
(PHEM&ICS&EOC) 
- กองระบาดวิทยา 
(CDCU) 
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- มีการจัดทำ CIR ระดับจังหวัดและระดับเขตที่
ชัดเจน ได้รับความเห็นชอบจาก นพ.สสจ. และ
ผู้ตรวจราชการ 
3. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 
4. มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
อำเภอละ 3 ทีม 
5. มี Official document ของหน่วยงาน
สาธารณสุขระดับจังหวัดที่ระบุภัยท่ีสำคัญ อย่าง
น้อย 3 ภัย และ resource mapping สำหรับ
การรับมือภัยที่สำคัญ 
6. มี operational plans สำหรับ 3 ภัย ที่
สำคัญ โดยระบุระบบบัญชาการที่สอดคล้องกับ
ภัยท่ีสำคัญท้ัง 3 ภัยไว้ด้วย 
7. มีแผน BCP สำหรับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป 
ที่สอดคล้องกับ operational plan 
 
 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 

ประเด็น การดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ร่วม 

ประเด็นที่ 4 องค์กรสมรรถนะสูง     
 การเงินการคลังสุขภาพ 1.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤต

ทางการเงิน 
2.ร้อยละของการกำกับติดตามแผนการลงทุนตาม
นโยบายการลงทุน 

กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ  

Area based 

1. การแก้ปัญหาที่สำคัญระดับพื้นท่ี เขตสุขภาพท่ี 1-12    

2. Innovative Healthcare ระดับพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่ 1-12    

การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 
 1. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว  กรมอนามัย   
 2. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  กรมการแพทย์ +  

กรมสุขภาพจิต + กรม
อนามัย + สป. 

 

 3. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน 

 กรม คร. +  
กรมอนามัย 

 

 4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 

 กรม คร.  
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 

ประเด็น การดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ร่วม 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

Area Based (ปัญหาที่สำคัญระดับพื้นที่ และ Innovative Healthcare)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 

1. ปัญหาที่สำคัญระดับพื้นที่ เขตสุขภาพที ่1-12  
เขต ปัญหาที่สำคัญระดับพื้นที่ 
1 TB 
2 Hepatitis C (ไวรัสตับอักเสบซี) 
3 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะ (Health Adjusted Life Expectancy) 
4 ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) 

ระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมอย่างไร้รอยต่อ 
5 Digital Health 

6 บูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
- ภาวะหกล้มมีแนวโน้มสูงขึ้น ปี 2562-2565 ร้อยละ 3.44 , 3.11 , 3.41 และ 3.20 
- การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ ผลการคัดกรองพบความเสี่ยง ร้อยละ 3.12 

7 อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาและผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ 
การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพท่ี 7 
ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา (Diabetic retinopathy , DR) 

8 การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 8 

9 ภาวะโลหิตจางในสตรีและเด็ก 

10 การจัดระบบสุขภาพแบบบูรณาการอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 

เบาหวาน 

11 Marine health region 11 
12 Telemed 

Seamless Refer 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

2.  Innovative Healthcare เขตสุขภาพที ่1-12  
เขต Innovative Healthcare  
1 AI Ratina 

2 Wellness Center 

3 3 refer plus 
4 การพัฒนา Digital Health Platform (Nux-Doctor)  
5 การพัฒนาระบบงาน ODS อย่างครบวงจร 
6 การพัฒนา “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีภาวะพ่ึงพิง” 

ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระสู่ความเป็นเลิศ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง (พ้ืนที่ต้นแบบ : 
ห้องปฏิบัติการชุมชนเพ่ือสังคมผู้สูงอายุ) 

7 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและ
ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 

8 รูปแบบการรับรองความพิการแบบเบ็ดเสร็จ R8 : NDS Nawang Model 

9 R9 Health station NCDs 

10 NCD New Care By 3 หมอ จังหวัดอำนาจเจริญ 
11 Virtual Hospital 
12 PHR 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

               สรุปประเด็นการตรวจราชการทีมุ่่งเน้น ประจำปี 2566 

ประเด็น การดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

Agenda  based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) 
ประเด็นที่ 1 Health For Wealth     

 กัญชาทางการแพทย์  1. ร้อยละของการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์และการส่งเสริม
งานวิจัยด้านกัญชา 
   1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการ
วินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ได้รับการรักษา
ด้วยยากัญชาทางการแพทย์  
(ร้อยละ 5) 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่
ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ (ร้อยละ 50) 

1.3 จำนวนงานวิจัยและการ
จัดการความรู้ด้านกัญชาทาง
การแพทย์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (งานวิจัยเขต

รอบท่ี 1 
- จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 
- จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 
- แผนการดำเนินงานวิจัยหรือ
โครงร่างวิจัย และแผนการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน
กัญชาทางการแพทย์ 
รอบที่ 2 
- จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับการ

สถาบันกัญชา สป.  
 

กบรส. , กรมการ
แพทย์แผนไทยฯ , 
กรมสุขภาพจิต , 
กรมการแพทย์ , 
กรมวิทย์ฯ , อย. 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเด็น การดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

สุขภาพละ 2 เรื่อง และการจัดการ
ความรู้อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 
เรื่อง) 

รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 
- จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 
- ผลงานวิจัยและกิจกรรมการ
จัดการความรู้ด้านกัญชาทาง
การแพทย์ 

การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและการแพทย์ 

1. อัตราการเพ่ิมข้ึนของจำนวนสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่
กำหนด (ร้อยละ 10) 

รอบท่ี 1 
- ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
ตามมาตรการการท่องเที่ยว       
เชิงสุขภาพของพ้ืนที่ 
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรใน
พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
ด้านมาตรฐานสถาน
ประกอบการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
- แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม 
พัฒนามาตรฐานสถาน
ประกอบการ เส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการ
เสริมสร้างความรอบรู้ประขาชน 
รวมทั้งฐานข้อมูลและเครือข่าย
สถานประกอบการในพ้ืนที่ 

กรม สบส.  
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเด็น การดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

รอบที่ 2 
- รายงานการวิเคราะห์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในระบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาพรวม
ของพ้ืนที ่และกลไก/ฉันทามติ
ของเครือข่ายต่อการขับเคลื่อน 
ส่งเสริม พัฒนาสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
- กระบวนการคัดเลือกสถาน
ประกอบการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่มีมาตรฐานตามที่
กำหนด 

2. ร้อยละของศูนย์เวลเนส 
(Wellness Center)/แหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบ
มีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้าน 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้
มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 
20 จากปีที่ผ่านมา : 36 แห่ง) 

รอบท่ี 1 
- มีแนวทางการประชาสัมพันธ์
ให้สถานประกอบการ และ
แหล่งท่องเที่ยวฯ เข้ารับการ
ประเมินเพ่ือยกระดับและสร้าง
ความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว 
- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง 
สุขภาพฯ สมัครเข้าร่วม
โครงการและประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ  
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเด็น การดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

รอบท่ี 2 
- มีสถานประกอบการที่สมัคร
เข้ารับการประเมินเพ่ือยกระดับ
ให้เป็นศูนย์เวลเนส และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ 
- ไดร้ับข้อเสนอแนะและพัฒนา
ต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพฯ ร่วมกับเครือข่าย 

3. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ
การส่งเสริมและได้รับการอนุญาต 
(ร้อยละ 50) 

รอบท่ี 1 
เป้าหมายจำนวนผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมใน
ปีงบประมาณ 2566 
รอบท่ี 2 
จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ได้รับการส่งเสริมและได้รับ   
การอนุญาต 

อย.  

ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 1. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ (ร้อยละ 85) 
 

รอบท่ี 1 
1. มีผลการประเมินตนเองครบ
ทุกอำเภอ 

สสป. กรม สบส. ,  
กรม คร. ,  

กรมอนามัย ,  
กรมการแพทย์ ,  
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ประเด็น การดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบ

2. มีการกำหนดประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 
2 ประเด็น ครบทุกอำเภอ 
3. มีการกำหนดเป้าหมายการ
ดูแลกลุ่มเปราะบาง (ผู้พิการ , 
ผู้สูงอายุ , IMC และผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID 19) 
ครบทุกอำเภอ 
รอบท่ี 2 
1. มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ ครบทุกอำเภอ 
2. มีผลการประเมินตนเองและ
ผู้เยี่ยมระดับจังหวัด/เขต ครบ
ทุกอำเภอ 
3. มีผลการดูแลกลุ่มเปราะบาง 
ครบทุกอำเภอ 
รอบท่ี 1 
1. กรม กอง ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  

กรมการแพทย์ 
แผนไทยฯ ,  

กรมสุขภาพจิต , 
กบรส. 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (3,500 
ทีม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการบูรณาการความรู้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลได้รับการพัฒนาให้
สามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลที่ถ่ายโอนภารกิจไปสู่
ท้องถิ่น มีการให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง 
รอบท่ี 2 
1. หน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่
เปิดดำเนินการในพ้ืนที่ 



อ 
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มุ่งเน้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

 
 
 
3.จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอ
ประจำตัว 3 คน (35 ล้านคน)  

2. ประชาชนมีความรู้เรื่องการ
จัดการสุขภาพของตนเองเพ่ิม
มากขึ้น 
รอบท่ี 1 
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายและ
กำหนดประเด็นในการ
ดำเนินการ  
2. แผนและแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพหมอประจำตัว 3 คน 
3. แนวทางและรูปแบบการให้
คำปรึกษากับประชาชนของ ๓ 
หมอ 
4. รูปแบบการทำงานร่วมกัน
ของ ๓ หมอในพ้ืนที่ 
5. ประเด็นที่ประชาชนสามารถ
จัดการสุขภาพตนเอง 
รอบท่ี 2 
1. ผลการดำเนินงาน 
2. ปัญหา อุปสรรค จากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา 
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มุ่งเน้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

3. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละหน่วยงาน 
4. ถอดบทเรียนพ้ืนที่ต้นแบบและ
ขยายผลการดำเนินงานคนไทย
ทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 
คน 

Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) 
ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุ่มวัย และการ

ยกระดับบริการผู้สูงอายุ 
    

 1.1 กลุ่มวัย     
 มารดาและทารก 

 
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน (ไม่เกิน 17 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน)…กรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 

รอบท่ี 1,2 
- มีมาตรการป้องกัน PPH&PIH 
ทุกจังหวัด  
- มีมาตรการลดการตายมารดา
ที่เป็นปัญหาเฉพาะในพ้ืนที่  
- มีกลไกเชิงพ้ืนที่ในการป้องกัน
การเกิด 3D : Delay ได้แก่ 
Detection, Delay Decision, 
Delay Refer 

กรมอนามัย+ 
กรมการแพทย์ 
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มุ่งเน้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

 
2. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 28 วัน...กรมการ
แพทย์ 

- Set Zero PPH System  
รอบท่ี 1 
- ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของ
ทารก ระบุจำนวนและร้อยละ
ของแต่ละสาเหตุ 
- จำนวน NNP (Neonatal 
Nurse Practitioner: พยาบาล
เฉพาะทางทารกแรกเกิด) ในทุก
เขตสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
รอบท่ี 2 
- จำนวนทารกคลอดก่อน
กำหนด  
- ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของ
ทารก ระบุจำนวนและร้อยละ
ของแต่ละสาเหตุ และระบุ 
แนวทางการป้องกันและดูแล
แก้ไข 
- จำนวน NNP (Neonatal 
Nurse Practitioner: พยาบาล
เฉพาะทางทารกแรกเกิด) ในทุก
เขตสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
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ประเด็น การดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

 เด็กปฐมวัย 1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 90)…กรม
อนามัย 
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
คัดกรองแล้วพบว่ามีการพัฒนาการ
ล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I หรือเครื่องมาตรฐาน
อ่ืน จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 
35)…กรมสุขภาพจิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบท่ี 1 
- แผนปฏิบัติการของจังหวัด
และ ของ พชอ. มีการกำหนด
ประเด็นการขับเคลื่อนงานด้าน
เด็กปฐมวัย 
- การชี้แจงและคัดเลือกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าร่วม   
การยกระดับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)  
- แผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน สพด. 4D ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติระดับพ้ืนที่ 
- Child project Managers 
(CPM)  และทีมผู้ฝึกสอน
ภาคปฏิบัติ DSPM ระดับเขต
สุขภาพ กำหนดแผนในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่

กรมอนามัย+ 
กรมสุขภาพจิต 
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มุ่งเน้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่ 
- การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใช้ DSPM พยาบาลหลัง
คลอดและ WCC ใน รพ.ศูนย์
และ รพ.ทั่วไปทุกแห่งใน รพ.
ชุมชนที่มี PP/WCC (รวมเขต
ละ 50 คน) 
- มีการชี้แจงคัดเลือกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าร่วม
กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนพ่อแม่ 
- มีระบบการติดตามเด็ก
พัฒนาการล่าช้าเข้าสู่ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
- ติดตาม รวบรวม ทบทวน
ความรู้ความเข้าใจของทีมของ
โรงพยาบาล (รพศ./รพช./ 



งง 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต.) เพ่ือสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้องและวิเคราะห์
ผลการดำเนินงาน และการนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่  
รอบท่ี 2 
- การดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การของจังหวัดและของ พชอ. มี
การกำหนดประเด็นการ
ขับเคลื่อนงานด้านเด็กปฐมวัย 
- ช่วยเหลือสนับสนุนและเยี่ยม
เสริมพลังสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด และการ
ดำเนินงานกิจกรรมต้นแบบ
โรงเรียนพ่อแม่ 
- มีการดำเนินการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
พ้ืนที่ 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน (ร้อยละ 64) …กรมอนามัย 
 
 

- เสริมพลัง พยาบาลหลังคลอด
และ WCC ใน รพ.ศูนย์และ รพ.
ทั่วไปทุกแห่ง+ใน รพ.ชุมชนที่มี 
PP/WCC 
- มีระบบการติดตามเด็ก
พัฒนาการล่าช้าเข้าสู่ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
- ติดตาม รวบรวม ทบทวน
ความรู้ความเข้าใจของทีมของ
โรงพยาบาล (รพศ./รพช./  
รพ.สต.) เพ่ือสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้องและวิเคราะห์ผล
การดำเนินงาน และการนำข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 
รอบท่ี 1,2 
- ติดตามการขับเคลื่อนงาน
ประเด็นการส่งเสริมโภชนาการ
ของเด็กปฐมวัย ผ่านแผนปฏิบัติ
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รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี 
ปราศจากฟันผุ (ร้อยละ 75) …กรม
อนามัย 

การระดับจังหวัด  
- ติดตามการขับเคลื่อนงาน
ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน 
Plus สู่ 2,500 วัน ผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ และระดับ
ตำบล   
- ติดตาม เฝ้าระวังการประเมิน
ภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตให้เด็กแรกเกิด – 5 ปี 
11 เดือน 29 วัน ได้รับการชั่ง
น้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ทุก 
3 เดือน 
รอบท่ี 1,2 
เด็กปฐมวัยได้รับบริการส่งเสริม
และป้องกันโรคในช่องปาก 
(ตรวจสุขภาพช่องปาก ฝึกแปรง
ฟันแบบลงมือปฏิบัติใน
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รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

ผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี และ
เคลือบ/ทาฟลูออไรด์) 

 วัยทำงาน 
 

1. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 
8.0 ต่อแสนประชากร…กรม
สุขภาพจิต 
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต (≥รอยละ 
80)…กรมสุขภาพจิต 

รอบท่ี 1 
จังหวัดมีการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังป้องกันการฆ่าตัวตายที่มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
สอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายฯ 
รอบท่ี 2 
กลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายและผู้ที่เคย
ฆ่าตัวตายในจังหวัดได้รับการ
ติดตามเฝ้าระวัง อุบัติการณ์ฆ่า
ตัวตายได้รับการสอบสวน
รวบรวมข้อมูลอย่างทันเวลา 
ผู้รอดชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบ 
ในเหตุการณ์ฆ่าตัวตายได้รับ
การช่วยเหลือ 

กรมสุขภาพจิต 
 

 

  ตัวช้ีวัดกำกับ ติดตาม 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดี
สมส่วน…กรมอนามัย 
 
 

  
กรมอนามัย 
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 1.2 ผู้สูงอายุ      
  1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิก

ผู้สูงอายุ (ร้อยละ 100)...กรมการ
แพทย์ 
2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
สมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม และ
ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 
(ร้อยละ 40) ...กรมการแพทย์ 
     2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่าน
การคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะสมองเสื่อม และได้รับการดูแล
รักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 40) 
     2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่าน
การคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษา
ในคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 40) 

รอบท่ี 1 
- ประเมินสถานการณ์ ข้อมูล
เบื้องต้น จาก Primary Data 
และติดตามความก้าวหน้า 
ปัญหาและอุปสรรค 
- รพ.ทุกระดับมีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานคลินิก
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์  
- มีระบบการรับส่งต่อทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล 
- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจาก
ระบบโปรแกรม LTC (3C) ของ
หนว่ยบริการในพื้นที่ 
- ตรวจสอบระบบการให้บริการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะ
พ่ึงพิงตาม Care Plan 
รอบท่ี 2 
- สนับสนุนให้มีการคัดกรอง
สุขภาพ และจัดทำ  
แผนส่งเสริมสุขภาพดี 

กรมการแพทย์ +  
กรมอนามัย 

กรมควบคุมโรค + 
กรม สบส. +  

กรมสุขภาพจิต 
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3. ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness Plan) (ร้อยละ 
50)...กรมอนามัย 
4. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะ
พ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 
(ร้อยละ 95)...กรมอนามัย 
5. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการ
ด้านสุขภาพ (1 ชมรม/ตำบล)...กรม
อนามัย 
6. จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟัน
เทียม/รากฟันเทียม (ฟันเทียม 
36,000 ราย และรากฟันเทียม 
3,500 ราย ทั่วประเทศ) )...กรม
อนามัย 

(wellness plan) ผ่านชมรม
ผู้สูงอายุ 
- การกำกับ ติดตามและเยี่ยม
เสริมพลัง 
- สอบถามกระบวนการ 
ความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรค 
- ร่วมประเมินและพัฒนาคลินิก
นำไปสู่คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 
- รพ.ทุกระดับมีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานคลินิก
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์  
- มีระบบการรับส่งต่อทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล 
- ติดตาม ความก้าวหน้า ปัญหา
และอุปสรรค 

ประเด็นที่ 2 Digital Health (ระบบ
ข้อมูลสุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการ
แพทย์) 

1. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์
ทางไกลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด…ศูนย์
เทคฯ 
 
 

- เขตสุขภาพ ตามแบบสอบถาม 
รวบรวมและส่งรายชื่อ รพ.  
(รพศ./รพท./รพช.) ที่มีการ
ให้บริการการแพทย์ทางไกล  

ศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศฯ สป. +  
กองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน สป. +  
กรมการแพทย์ 
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และท่ีมีแผนจะให้บริการ
การแพทย์ทางไกล ให้แก่ ศทส. 
- รพ.ตอบแบบสอบถาม  
1) แบบประเมินความปลอดภัย
ไซเบอร์ขั้นต่ำ 2) แบบสอบถาม
รูปแบบการให้บริการการแพทย์
ทางไกลที่ใช้อยู่หรือมีแผนจะใช้ 
ส่งให้ ศทส. 
- ใช้การสื่อสารผ่านระบบ 
online 
- ประมวลผลข้อมูลจำนวนครั้ง 
ในการให้บริการ จากระบบ
คลังข้อมูลด้านการแพทย์และ
สุขภาพ 
- รพ.ตอบแบบสอบถาม  
1) แบบประเมินแผนความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต่ำ  
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2. ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชน
ไทยมีดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ
...กยผ.สป. 
 
 
 
3. ร้อยละเขตสุขภาพทีใ่ช้ระบบ AI 
DR screening ในการตรวจคัดกรอง
เบาหวานขึ้นจอตา…กรมการแพทย์ 

2) แบบสอบถามรูปแบบการ
ให้บริการการแพทย์ทางไกลที่ใช้
อยู่หรือมีแผนจะใช้ ส่งให้ ศทส. 
- คณะทำงานธรรมาภิบาลด้าน
ข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ
ระดับจังหวัด รวบรวมปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ส่งให้ ศทส. 
- ร้อยละ 50 ของบุคลากร
สาธารณสุขมีดิจิทัลไอดี 
- ร้อยละ 25 ของประชาชน    
มีดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพแบบไร้
รอยต่อ 
รอบท่ี 1 
ร้อยละ 50 ของเขตสุขภาพ มี
การใช้ระบบ AI DR Screening 
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ในการตรวจคัดกรองเบาหวาน
ขึ้นจอตา 
รอบท่ี 2 
ทุกเขตสุขภาพ ใช้ระบบ AI DR 
Screening ในการตรวจคัดกรอง
เบาหวานขึ้นจอตา 

ประเด็นที่ 3 ลดป่วย ลดตาย และการ
สร้างความม่ันคงทาง
สุขภาพ 

    

ลดป่วย ลดตาย 1. ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอด
เลือดหัวใจ 
   1.1 อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรค
หลอดเลือดหัวใจ (9.6 ต่อประชากร
แสนคน) 
   1 .2 อ ัตราตายของผ ู ้ป ่ วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI (< ร้อยละ 9) 

รอบท่ี 1 , 2 
ประเด็นลดป่วย 
มีการคัดกรอง เพื่อการเข้าถึง
บริการและจัดการปัจจัยเสี่ยง 
- ตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วย DM HT 
ผู้ป่วย DM HT STEMI มี
ผลลัพธ์การดูแลรักษาที่ดี 
- ผู้ป่วย DM สามารถควบคุม
ระดับน้ำตาลได้ดี  

กรมควบคุมโรค 

- กองโรคไม่ติดต่อ  
กรมการแพทย์ 
- สถาบันประสาทวิทยา  

- สถาบันโรคทรวงอก  
- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
กรมอนามัย 
- สำนักทันตสาธารณสุข  
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   1.3 ระดับความสำเร ็จของการ
ดำเนินงานตามกิจกรรม มีตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
        1.3.1 ผู ้ป่วย STEMI ที่ได้รับ
ยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐาน
เวลาที ่กำหนด หร ือได ้ร ับการทำ 
Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด (≥ ร้อยละ 60)  
        1.3.2 การตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
(≥ ร้อยละ 70) 
        1 .3 .3  ผ ู ้ ป ่ วย เบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (≥ 
ร้อยละ 40) 

1.3.4 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจ ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่สามารถเลิก
บุหรี่ได้ร้อยละ 30 

1.3.5 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจ ได้รับการตรวจไขมัน LDL และ 

- ผู้ป่วย HT สามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ดี 
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ได้รับการตรวจไขมัน LDL และ
มีค่า LDL < 70 mg/dl 
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ มี
การสูบบุหรี่ลดลง 
ประเด็นลดตาย 
- ลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI 
- ผู้ป่วย STEMI เข้าถึงบริการ
และได้รับการรักษาตาม
มาตรฐานได้และรวดเร็วใน
ระบบเครือข่ายแต่ละเขต
สุขภาพ 
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มีค่า LDL < 100 mg/dl (≥ ร้อยละ 
50) 
2. ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอด
เลือดสมอง 
   2.1 อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรค
หลอดเลือดสมอง (41.1 ต่อประชากร
แสนคน) 
   2.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เล ือดสมอง (Stroke: I60- I69) (< 
ร้อยละ 7) 
   2.3 ระดับความสำเร ็จของการ
ดำเนินงานตามกิจกรรม มีตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
        2.3.1 ผู ้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (I63) ที ่เข้าเกณฑ์ได้ร ับการ
รักษาด้วยยาละลายลิ ่มเล ือดทาง
หลอดเลือดดำภายใน 60 นาท ี
        2.3.2 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 

 
 
รอบท่ี 1 , 2 
ประเด็นลดป่วย 
มีการคัดกรอง เพื่อการเข้าถึง
บริการและจัดการปัจจัยเสี่ยง 
- ตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วย DM HT 
ผู้ป่วย DM HT STROKE มี
ผลลัพธ์การดูแลรักษาที่ดี 
- ผู้ป่วย DM สามารถควบคุม
ระดับน้ำตาลได้ดี  
- ผู้ป่วย HT สามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ดี 
- ผู้ป่วย STROKE  (I63) ได้รับ
การตรวจไขมัน LDL และมีค่า 
LDL < 100 mg/dl 
- ผู้ป่วย STROKE มีการสูบบุหรี่
ลดลง 
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ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke 
Unit (≥ ร้อยละ 80) 
        2.3.3 การตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิต
สูง (≥ ร้อยละ 93) 
        2.3.4 ผู ้ป่วยที ่มีค่าความดัน
โลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) ≥ 180 มม.
ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหิต
ตัวล่างเฉลี่ย (DBP) ≥ 110 มม.ปรอท 
จากการว ัดความด ันโลห ิตซ ้ำใน
โ ร ง พ ย า บ า ล  แ ล ะ ไ ด ้ ร ั บ ก า ร
วินิจฉัยโรค ความดันโลหิตสูง (ภายใน 
7 วัน) (≥ ร้อยละ 25) 

2.3.5 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 
(≥ ร้อยละ 60) 

2.3.6 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่สามารถเลิก
บุหรี่ได้ร้อยละ 30 

ประเด็นลดตาย 
1. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-
I69)  
2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 
ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน 
Stroke Unit 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเด็น การดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประเด็นตรวจราชการที่
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

2.3.7 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตัน (I63) ได้รับการตรวจ
ไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 
mg/dl  (≥ ร้อยละ 15) 
3. การคัดกรองมะเร็ง 
   ระดับความสำเร็จของการคัดกรอง
มะเร็ง 
   3.1 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 
   3.2 ร้อยละของผู ้ที ่มีผลผิดปกติ 
(มะเร็งปากมดลูก) ได้ร ับการส ่อง
กล้อง Colposcopy 
   3.3 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัด
กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 

3.4 ร ้อยละของผู ้ท ี ่ม ีผลผิดปกติ 
(มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับ
การส่องกล้อง Colonoscopy 
     3.5 ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปี
ขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่อง
ปากและคัดกรองรอยโรค 

 
 
 
 
รอบท่ี 1 , 2 
- ร้อยละของผู้ที่ได้รับการ 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (≥ 
ร้อยละ 60)  
- ร้อยละของผู ้ที ่ม ีผลผิดปกติ 
(มะเร็งปากมดลูก) ได้ร ับการ
ส ่ อ งกล ้ อ ง  Colposcopy (≥ 
ร้อยละ 70) 
- ร้อยละของผู้ที่ได้รับการ 
คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้
ตรง (≥ ร้อยละ 50) 
- ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ 
(มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) 
ได้รับการส่องกล้อง 
Colonoscopy  (≥ ร้อยละ 50) 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

 ในช่องปาก 
     3.6 ร้อยละของผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยง
มะเร็งและมะเร็งช่องปาก ที่เข้าเกณฑ์
ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) และตรวจ
ทางพยาธิวิทยา ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ 
(biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยาที่
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของประชาชนอายุ 40 
ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับ
การตรวจช่องปากและคัดกรอง
รอยโรคในช่องปาก (≥ ร้อยละ 
40) 
- ร้อยละของผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยง
มะเร็งและมะเร็งช่องปาก ที่
เข้าเกณฑ์ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ 
(biopsy) และตรวจทางพยาธิ
วิทยา ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ 
(biopsy) และตรวจทางพยาธิ
วิทยา ที่เหมาะสม (รอ้ยละ 
100) 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

ความมั่นคงด้านสุขภาพ 1. ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน 
โควิด-19 ในกลุ่ม 607 (เอา 607 
ไม่เอา 608) 
- ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-
19 ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 
(15-45 ปี) 
 
 
 
 
 
2. มีระบบ Situation Awareness 
ที่มีประสิทธิภาพ 
- มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่ผ่านการ
อบรมอย่างเพียงพอ  
- มีการจัดทำ CIR ระดับจังหวัดและ
ระดับเขตที่ชัดเจน ได้รับความ
เห็นชอบจาก นพ.สสจ. และผู้ตรวจ
ราชการ 

รอบท่ี 1,2 
- จัดทำแนวทางและคำแนะนำ
การให้วัคซีนโควิด 19  
- สื่อสารประชาสัมพันธ์การฉีด
วัคซีนโควิด 19 
- ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานและเครือข่าย
ที่เก่ียวข้องในการฉีดวัคซีนโควิด 
19 
- บริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
รอบท่ี 1 
จังหวัดจัดให้ผู้ปฏิบัติงาน SAT 
เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง และจังหวัด และเขต
สุขภาพจัดทำ CIR โดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก นพ.สสจ. 
และผู้ตรวจราชการ 
 
 

กรมควบคุมโรค 
- กองโรคติดต่อทั่วไป 
(วัคซีน) 
- กองควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
(PHEM&ICS&EOC) 
- กองระบาดวิทยา 
(CDCU) 
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
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3. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัด
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & 
EOC 100 
 
 
4. มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าอำเภอละ 3 ทีม 
 
5. มี Official document ของ
หน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ที่ระบุภัยท่ีสำคัญ อย่างน้อย 3 ภัย 
และ resource mapping สำหรับ
การรับมือภัยที่สำคัญ 
6. มี operational plans สำหรับ 
3 ภัย ที่สำคัญ โดยระบุระบบ
บัญชาการที่สอดคล้องกับภัยที่
สำคัญท้ัง 3 ภัยไว้ด้วย 
 
 

รอบท่ี 2 
จังหวัดจัดส่ง นพ.สสจ./รอง 
นพ.สสจ. หรือ ผชช.ว./ผอ.
รพศ/ผอ.รพท. เข้ารับการอบรม
หลักสูตร ICS 100 
 

รอบท่ี 1 
จังหวัดจัดอบรมทีม CDCU ไม่
น้อยกว่าอำเภอละ 3 ทีม 
รอบท่ี 1 
จังหวัดระบุความเสี่ยงภัยที่
สำคัญ อย่างน้อย 3 ภัย 
 
 
รอบท่ี 2 
จังหวัดจัดทำ Operational 
plans (Hazard Specific 
Plan: HSP) สำหรับ 3 ภัย ที่
สำคัญ 
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7. มีแผน BCP สำหรับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป 
ที่สอดคล้องกับ operational 
plan 

รอบท่ี 2 
จังหวัดจัดทำ แผน BCP สำหรับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป 

ประเด็นที่ 4 องค์กรสมรรถนะสูง      
 การเงินการคลังสุขภาพ 1.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบ

ภาวะวิกฤตทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบท่ี 1,2 
- พัฒนาศักยภาพบริหารด้าน
การเงินการคลังแก่เครือข่าย
และบุคลากร (Competency) 
- สร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ (Division of regional 
health) 
- พัฒนาระบบบบัญชี 
(Accounting) 
- การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ 
(Budgeting) 
- ติดตาม กำกับ เครื่องมือ
ประสิทธิภาพทางการเงิน 
(Efficiency) 

กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ  
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2. ร้อยละของการกำกับติดตามการ
ลงทุนด้วยเงินบำรุง ตามนโยบายการ
ลงทุน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เบิกจ่าย (Claim) ของหน่วย
บริการ 
รอบท่ี 1,2 

ไตรมาส 1 
- หน่วยบริการมีแผนการลงทุน 
3 ปี (2566-2568) 
- หน่วยบริการมีแผนเงินบำรุง 
3 ปี (2566-2568 )  
ไตรมาส 2 
- หน่วยบริการมีแผนพัสดุ 1 ปี  
- หน่วยบริการมีแผนเงินบำรุง 
1 ปี  
ไตรมาส 3 
เปรียบเทียบ ผลการดำเนินงาน
เทียบกับแผน *100 ถ้าต่ำกว่า
ร้อยละ 10 ไม่ผ่านเป้าหมาย 
ไตรมาส 4 



นน 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเด็น การดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
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เปรียบเทียบ ผลการดำเนินงาน
เทียบกับแผน *100 ถ้าต่ำกว่า
ร้อยละ 30 ไม่ผ่านเป้าหมาย 

การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 
 1. การพัฒนาระบบนิเวศ

การท่องเที่ยว 
  กรมอนามัย  

 2. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น 

  กรมการแพทย์ +  
กรมสุขภาพจิต + กรม

อนามัย + สป. 

 

 3. การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 

  กรม คร. +  
กรมอนามัย 

 

 4. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

  กรม คร.  

 



 

 

กรอบแนวทางการตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประเด็นที่ 1-6 

และการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 
 
 



 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

ประเด็นที่ 1 Health for Wealth 
 

- กัญชาทางการแพทย์  
- การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

 

 
 

 

 

 
จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  



1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 1 : Health for Wealth 
 

หัวข้อ 1. กัญชาทางการแพทย์ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแ์ละการส่งเสริมงานวิจัยด้านกัญชา 

1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 
     1.3  จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
             สาธารณสุข  

▪ หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์  
▪ หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกตามเขต

สุขภาพ (12 เขต) 
 

คำนิยาม 
1. การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การจัดบริการ คัดกรอง ตรวจ วินิจฉัย รักษา

โรค จ่ายยา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน และ/หรือ แพทย์แผนไทย โดยมี
การจัดการบริการให้ผู ้ป่วยเข้าถึงโดยง่าย เช่น มีระบบการคัดกรองหรือนัดหมายล่วงห น้า ระบบ Care 
manager ประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับบริการ 

2. หน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์  หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั ่วไป            
และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกลุ ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ หมายถึง         
กรมสุขภาพจิต, กรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

4. ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
5. ยากัญชา หมายถึง ยาสารสกัดกัญชา ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม หรือน้ำมันกัญชา 
6. Palliative care หมายถึง ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (รหัส ICD10 กรณีแพทย์

แผนปัจจุบัน Z51.5 กรณีแพทย์แผนไทย U50-U77 และ Z51.5) 
7. งานวิจัยด้านกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง งานวิจัยเกี่ยวกับยาสารสกัดกัญชา ตำรับยาแผนไทยที่

มีกัญชาปรุงผสม น้ำมันกัญชา ผู้ให้บริการด้วยกัญชาทางการแพทย์ และการวิจัยด้านการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการเผยแพร่หรือการนำเสนอผลงาน
วิชาการในที ่ประชุมว ิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร โดยเป็นผลงานจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือเป็นผลงานที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ซึ่งไม่นับสะสมในแต่ละปี 

8. การจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มี อยู่มาพัฒนาให้
เป็นระบบโดยกำหนดกิจกรรม อาทิเช่น การศึกษาดูงาน , เวทีเสวนา, การจัดอบรม, หรืองานประจำสู่งานวจิัย 
(R2R) 
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
จำนวนผู้ป่วยที่มีการ
วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 
(Palliative care)        
ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

มีแผนการค้นหาผู้ป่วยที่มี
การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 

มีผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

มีแผนการส่งเสริมการใช้
กัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 

มีผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์เพ่ิมข้ึน 

จำนวนโครงร่างงานวิจัย
และการจัดการความรู้ด้าน
กัญชาทางการแพทย์ของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  

มีแผนการดำเนินงานวิจัย
หรือโครงร่างวิจัย และ
แผนการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านกัญชาทาง
การแพทย์ 

แผนการดำเนินงานวิจัยหรือ
โครงร่างวิจัย และแผนการ
จัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านกัญชาทางการแพทย์ 

มีแผนการดำเนินงานวิจัย
หรือโครงร่างวิจัย และมี
แผนการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ด้านกัญชาทาง
การแพทย์ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
จำนวนผู้ป่วยที่มีการ
วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 
(Palliative care) ที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

มีแผนการค้นหาผู้ป่วยที่มี
การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 

มีผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดท่ี
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

มีแผนการส่งเสริมการใช้
กัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 

มีผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์เพ่ิมข้ึน 

จำนวนงานวิจัยและการ
จัดการความรู้ด้านกัญชา
ทางการแพทย์ของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

ดำเนินการวิจัยและจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านกัญชาทางการแพทย์ 

ผลงานวิจัยและกิจกรรมการ
จัดการความรู้ด้านกัญชา
ทางการแพทย์ 

มีผลงานวิจัยและมีกิจกรรม 
การจัดการความรู้ด้านกัญชา
ทางการแพทย์ 
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เกณฑ์เป้าหมาย 

รายการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 7 ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 

ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

จำนวนงานวิจัยและการ
จัดการความรู้ด้าน
กัญชาทางการแพทย์
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  

 

1. งานวิจัยอย่างน้อย 
กรมฯ ละ 2 เรื่อง และ 
เขตสุขภาพละ 2 เรื่อง 
 
2. มีกิจกรรมการ
จัดการความรู้อย่างน้อย
กรมฯ ละ 2 เรื่อง และ
เขตสุขภาพละ 2 ครั้ง 

1. งานวิจัยอย่างน้อย
กรมฯ ละ 2 เรื่อง และ
เขตสุขภาพละ 2 เรื่อง 
 
2. มีกิจกรรมการ
จัดการความรู้อย่าง
น้อยกรมฯ ละ 2 เรื่อง 
และเขตสุขภาพละ 2 
ครั้ง 

1. งานวิจัยอย่างน้อย  
กรมฯ ละ 2 เรื่อง และ
เขตสุขภาพละ 2 เรื่อง 
 
2. มีกิจกรรมการจัดการ
ความรู้อย่างน้อยกรมฯ 
ละ 2 เรื่อง และเขต
สุขภาพละ 2 ครั้ง 

1. งานวิจัยอย่างน้อย
กรมฯ ละ 2 เรื่อง 
และเขตสุขภาพละ 2 
เรื่อง 
2. มีกิจกรรมการ
จัดการความรู้อย่าง
น้อยกรมฯ ละ  2 
เรื่อง และเขตสุขภาพ
ละ 2 ครั้ง 
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Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. มีการค้นหาผู้ป่วยทุกกลุ่ม
โรคและผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) เพ่ือให้
ได้รับการรักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย ์ 
 
 
 
2. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข      
ตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
การแพทย์มีโครงร่างงานวิจัย
และแผนการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ด้านกัญชาทาง
การแพทย์ 
 
3. เขตสุขภาพมีโครงร่าง
งานวิจัย และแผนการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านกัญชาทางการแพทย์ 
 

1.1 ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย์ ร้อยละ 3 
1.2 ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย์ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20 
2. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข      
ตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
การแพทย์มีแผนการ
ดำเนินงานวิจัย หรือจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านกัญชาทางการแพทย์ 
 
3. เขตสุขภาพมีแผนการ
ดำเนินงานวิจัย หรือจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านกัญชาทางการแพทย์ 
 

1.1 ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ ร้อยละ 4 
1.2 ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 
 
2. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขตาม
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
การแพทย์มีการดำเนินงาน
วิจัยและจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ด้านกัญชาทาง
การแพทย์ 
 
3. เขตสุขภาพมีการ
ดำเนินงานวิจัยและจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านกัญชาทางการแพทย์ 

1.1 ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ ร้อยละ 5 
1.2 ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 
 
2. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข      
ตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
การแพทย์งานวิจัยอย่าง
น้อย กรมฯ ละ 2 เรื่อง 
และมีกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ อย่างน้อยกรมฯ ละ  
2 ครั้ง 
3. เขตสุขภาพมีผลงานวิจัย
อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 
เรื่อง และมีกิจกรรมการ
จัดการความรู้ อย่างน้อยเขต
สุขภาพละ  2 ครั้ง 

 

1. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

A1 = จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 
B1 = จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) 

2. ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์  

A2 = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 
B2 = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 
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3. จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  
C = จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู ้ด ้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามกลุ ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ และหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข แยกตามเขตสุขภาพ (12 เขต) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สถาบันกัญชาทาง
การแพทย ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

๑. นายแพทยกิตติ โลสุวรรณรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันกัญชา
ทางการแพทย 
สถาบันกัญชาทางการแพทย ์

โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๘๐-๑๕๐๑ 
โทรศัพทมือถือ : ๐๘๑-๘๗๖-๙๙๐๕ 
E-mail : 
medicalcannabis0111@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

๒. นายแพทยก์รกฤช ลิ้มสมมุติ  
 

ตำแหน่ง ผูอ้ํานวยการกองบริหารการ
สาธารณสุข 
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพทที่ทํางาน :๐-๒๕๘๐-๑๖๓๗  
โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๑๖๔๘  

กัญชาทางการแพทย ์

3. นางกนกพร ชนะค้า ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน
กัญชาทางการแพทย ์
สถาบันกัญชาทางการแพทย ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-1501 
โทรศัพท์มือถือ : 065-351-4429 
e-mail : kan699@yahoo.com 

กัญชาทางการแพทย ์

4. ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน
กัญชาทางการแพทย ์
สถาบันกัญชาทางการแพทย ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-590-1501.. 
โทรศัพท์มือถือ : 087-247-6333 
e-mail : 
medicalcannabis0111@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

1. แพทย์หญิงปจัฉิมา หลอมประโคน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน
กัญชาทางการแพทย ์
สถาบันกัญชาทางการแพทย ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-590-1501.. 
โทรศัพท์มือถือ : 089-423-0222 
e-mail : 
medicalcannabis0111@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

หนวยงานประมวลผลและจัดทําขอมูล (ระดับสวนกลาง) 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

1. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข  
 

ตำแหน่ง รองผู้อํานวยการกองบริหาร
การสาธารณสุข 
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพทที่ทํางาน :๐-๒๕๘๐-๑๖๓๗  
โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๑๖๔๘  

กัญชาทางการแพทย ์

2. เภสัชกรหญิงกนกพร ชนะค้า           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน
กัญชาทางการแพทย ์
สถาบันกัญชาทางการแพทย ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-1501 
โทรศัพท์มือถือ : 065-351-4429 
e-mail : kan699@yahoo.com 

กัญชาทางการแพทย ์
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รบัผิดชอบ 

1. นางสาวจุฑารัตน์  วาอุทัศน ์ ตำแหน่ง  นกัวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพทที่ทํางาน :๐-๒๕๘๐-๑๖๓๗  
โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๑๖๔๘  
E-mail : 
Jutharat2019.phdb@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

2. นางสาวธิดารัตน์  อนุรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพทที่ทํางาน :๐-๒๕๘๐-๑๖๓๗  
โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๑๖๔๘  
 

กัญชาทางการแพทย ์

3. แพทยห์ญิงบุษกร โลหารชุน 
 

ผูอ้ํานวยการสถาบันวจิัยและประเมิน 
เทคโนโลยีทางการแพทย 
กรมการแพทย 

โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๙๐-๖๒๔๕ 
โทรศัพทมือถือ : 081-707-1976 
โทรสาร : 0-2965-9844       
E-mail : bloharjun@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

4. นายแพทยบุรินทร สุรอรุณสัมฤทธิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 
 

โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๙๐-๘๒๐๗ 
โทรศัพทมือถือ : ๐๘๙-๖๖๖-๗๕๕๓ 
โทรสาร : ๐-๒๑๔๙-๕๕๓๓  
Email : burinsura@hotmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

5. ภญ.สุชีรา วีระดนัยวงศ์  
 

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
สถาบันกัญชาทางการแพทย ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๘๐-๑๕๐๑ 
โทรศัพทมือถือ : ๐85-136-1639 
E-mail : buriramfda@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

6. ภญ.ชลธิชา จึงมั่นคง  
 

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
สถาบันกัญชาทางการแพทย ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๘๐-๑๕๐๑ 
โทรศัพทมือถือ : ๐92-361-9929 
E-mail : buriramfda@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

7. นางมาลา สร้อยสำโรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนกังาน
จัดการกัญชาและกระท่อมทาง
การแพทย์แผนไทย 
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

โทรศัพทมือถือ : 063-203-8957 
E-mail : malachsoi2@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

8. นางสาวอรปภา จันทร์หอม ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ   
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

โทรศัพทมือถือ : 092-249-8331  
E-mail: pornthip.phar23@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์
 

9. นางธัญลักษณ์  แก้วเมือง                   ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดชำนาญ
การพิเศษ 
 

โทรศัพทมือถือ : 090-197-930  
E-mail : Phufa02@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

10. นางวีณา บุญแสง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ  กรมสุขภาพจิต 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-8589 
โทรศัพทมือถือ : 081-956-5013 
E-mail : weenanok@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

11. นางสาวกมลวรรณ จันทรโชติ            ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน กรมสุขภาพจิต 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-8576 
โทรศัพทมือถือ : 081-9901614 
E-mail : kamonwan_dear@hotmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

 

mailto:weenanok@gmail.com
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 1 : Health For Wealth 

 

หัวข้อ   โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
ตัวชี้ วัด : 1) อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ ได้รับ

มาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ 10) 
 

คำนิยาม 
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง สถานที่ประกอบกิจการที่ดำเนินธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขภาพร่วมกับการทองเที่ยวที่มีแรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการส่งเสริม ป้องกัน 
บำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ ที่มีบัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด หมายถึง กระบวนการส่งเสริม พัฒนา ให้สถานประกอบการ        
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าสู่ ระบบและ/หรือได้รับการรับรองมาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติของ       
การให้บริการที่บัญญัติไว้โดยคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพที่ มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย สมประโยชน์ และตรงตามความต้องการ รวมทั้งสนับสนุนให้ระบบนิเวศธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับความเชื่อม่ันจากนักเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

มาตรฐานตามที่กำหนด หมายถึง มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่ออกตามความในมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 หรือกฎกระทรวงกำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง เป็นกิจการ
อ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2553 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ความปลอดภัย
และการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 76 จังหวัด และเขตกรุงเทพมหานคร ***ดำเนินการทุกจังหวัด*** 
หมายเหตุ : จังหวัดมุ่งเป้า 16 จังหวัด ประกอบด้วย 

  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายหลัก 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ชลบุรี สุราษฏร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต  
สงขลา ระยอง 
  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายรอง 8 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา  เลย  
หนองคาย นครราชสีมา เชียงราย  
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงานในพื้นที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
1) การถ่ายทอดนโยบาย และ
แผนบูรณาการการท่องเที่ยว      
เชิงสุขภาพ 
 2 ) แผนและมาตรการการ
ขับเคลื่อนและการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบ

1) ช้ีแจงและถ่ายทอดนโยบาย
และแผนบูรณาการฯ ให้ สสจ. 
76 จังหวัด  
2) สสจ. จัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

1) ติ ดตาม กำกั บ การจั ดทำ
แผนการขับเคลื่อนและพัฒนา
สถานประกอบการด้ านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
2) แผนการเสริมสร้างความรอบรู้
ประขาชน 

แ ผ น งา น / โค ร งก า ร      
การขับเคลื่อนและพัฒนา
สถานประกอบด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบ
บูรณาการ  
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงานในพื้นที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
บูรณาการ เชิงสุขภาพให้มีมาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่กำหนด  
2) ฐานข้อมูลสถานประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  และ
เส้นทางการท่องเที่ ยวเชิง
สุขภาพ 

1) แผนการและแนวทางการ
จัดทำฐานข้อมูล 
2) จัดทำฐานข้อมลูสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
3) ประเมินและคัดเลือกสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 
4) คัดเลือกเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

1) ฐานข้อมูลสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
2) ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่เข้าร่วม
ในการพัฒนาให้เป็นสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
3) เส้ นทางการท่ องเที่ ยวเชิ ง
สุขภาพ 

1) ฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
2)  ข้อมูลเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย 

3) ก า รพั ฒ น า ศั ก ย ภ าพ
บุคลากรด้านการส่งเสรมิและ
พัฒนาสถานประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ มี
มาตรฐานตามที่กำหนด 

1) อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  

1) จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
ด้านการส่งเสริม พัฒนา และ
มาตรฐานสถานประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

1) คณะทำงาน/
คณะกรรมการส่งเสรมิ
และพัฒนาสถาน
ประกอบการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ระดบั
จังหวัด/เขต 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
1) เครือข่ายการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพในพ้ืนท่ี 

1) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ
สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มี
มาตรฐานตามที่กำหนด  
2) พัฒนาและเช่ือมโยง
สถานพยาบาล/สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพให้เกิด
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

1) จำนวนสถานประกอบด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
2) จำนวนเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพที่ได้รับการเช่ือมโยง
และพัฒนาขึ้น 
3) จำนวนเครือข่ายผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

1) สถานประกอบการ
ด้านการทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภาพ ที่มีมาตรฐาน
ตามที่กำหนด 
2) เส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
3) เครือข่าย
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

2) เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในพื้นที ่
 

3)  สถานประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่ีมี
มาตรฐานตามที่กำหนด 
 

ประเมินสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

จำนวนสถานประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนด 

 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1) สื่อสารนโยบาย จัดการความรู้ 
และถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงพื้นที่  
2) ฐานข้อมูลบริการสุขภาพใน
ระบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

1) แผนการขับเคลื่อนและ
พัฒนาสถานประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
2) ฐานข้อมูลสถานประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
3) จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับการ

1) สถานประกอบการดา้น
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ได้รับการประเมินมาตรฐาน
ตามที่กำหนด 
2) เครือข่ายผู้ประกอบการ
ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวเขิง
สุขภาพ  

จำนวนสถานประกอบการ      
ดา้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ทีไ่ด้รับมาตรฐานตามที่
กำหนด  
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10) 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
พัฒนาศักยภาพ 
4) คณะทำงาน/กรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพระดับจังหวัด 

3) เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในพื้นที่ 

 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ)  
 

= (A – B) x 100 
B 

 A = จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด            
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

B = จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด                
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (412 แห่ง) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 1. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
 2. กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

3. สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

น.ส. ชุรีภรณ์ เสียงล้ำ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
กองสถานพยาบาลและ          
การประกอบโรคศิลปะ 

Tel : 02 193 7085 
Mobile : 086 368 8652 
E-mail: acd07.mrd@gmail.com 

• ข้อมูลสถานพยาบาลรองรับ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

• การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสูพ่ื้นที่ 
• การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

นางสาวณภัทรารัตน์ ขาวสอาด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ 
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

Tel : 02 1937000 ต่อ 18428  
Mobile : 095 426 5259 
E-mail: naphatarat@gmail.com 

• ข้ อมู ลสถานประกอบการ          
เพื่อสุขภาพ สถานประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

• การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่พื้นที่ 
นางสาวศิรินภา สระทองหน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนชำนาญการ 
สำนั ก ส่ ง เส ริม อุ ตส าห กรรม     
และบริการการแพทย์ครบวงจร 

Tel : 02-1937000 ตอ่ 18402 
Mobile : 092 281 2175 
E-mail: sirinapha.ihd@gmail.com 

• ประเด็น มาตรการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

• ประสานงานเครือข่ายต่างๆ 

 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 
ทพญ.นลินา ตันตินิรามัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

กองสถานพยาบาลและ         
การประกอบโรคศิลปะ 

Tel : 02 193 7000 ต่อ 18410 
Mobile : 06 2604 1999 
E-mail: mrd.hss01@gmail.com 

• กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
• กฎหมายว่าด้วยการประกอบ

โรคศิลปะ 
• กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่ ว ย ก า ร เจ ริ ญ พั น ธุ์ ท า ง
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 
การแพทย์ 

• จำนวนสถานประกอบการ   
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ ได้ รั บ ม าต ร ฐ าน ต าม ที่
กำหนด 

นายพรเทพ ล้อมพรม ตำแหน่ ง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ 
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

Tel : 02 193 7000 ต่อ 18431  
Mobile : 09 7098 6355 
E-mail: porntep.taro@gmail.com 

• ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ส ถ า น
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

• จำนวนสถานประกอบการ    
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ        
ที่ ได้ รั บ ม าต ร ฐ าน ต าม ที่
กำหนด 

นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
สำนั ก ส่ ง เส ริม อุ ตส าห กรรม     
และบริการการแพทย์ครบวงจร 

Tel : 02 193 7000 ต่อ 18810 
Mobile : 081 595 4450 
E-mail: akraponmuk@gmail.com 

• เส้ น ท า ง ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว          
เชิงสุขภาพใน 16 จังหวัดมุ่งเป้า  

 



11 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 1 : Health for Wealth 
 

หัวข้อที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
   ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ

การยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและ
สมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 20 จากปีท่ีผ่านมา: 36 แห่ง) 
 

คำนิยาม ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) หมายถึง สถานประกอบการที่ได้รับรองจากกรม  
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นศูนย์เวเนสตามประเภทการประเมิน 5 ประเภท ได้แก่     
1) สถานประกอบการประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 2) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 3) สถานประกอบการนวดเพ่ือ
สุขภาพ 4) สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ และ 5) สถานพยาบาลรัฐ/เอกชน 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์          
การประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร 

การยกระดับแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรม/การประเมินตามเกณฑ์การยกระดับ
สถานประกอบการ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามเกณฑ์ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ร่วมกับเครือข่ายเป็นผู้กำหนด 

การสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร หมายถึง 
การสร้างความหลากหลาย และการแสดงอัตลักษณ์ถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าบริการและสินค้ าจาก
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
1. สถานประกอบการ 5 
ประเภท ได้แก่  
1) สถานประกอบการ
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
2) ภัตตาคารหรือ
ร้านอาหาร 
3) สถานประกอบการ
นวดเพ่ือสุขภาพ 
4) สถานประกอบการ  
สปาเพ่ือสุขภาพ 
5) สถานพยาบาลรัฐ/
เอกชน 
 

1. เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้สถาน
ประกอบการ และแหล่ง
ท่องเทีย่วฯ เข้ารับการ
ประเมินเพ่ือยกระดับและ
สร้างความม่ันใจแก่
นักท่องเที่ยว 
3. จังหวัด/แหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ ประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1. มีแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้สถาน
ประกอบการ และแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ เข้ารับการ
ประเมินเพ่ือยกระดับและ
สร้างความม่ันใจแก่
นักทอ่งเทีย่ว 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพฯ สมัครเข้าร่วม
โครงการและประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

มีศูนย์เวลเนส 
(Wellness Center) 
/ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่ได้รับการ
ยกระดับแบบมีส่วน
ร่วม และสร้างสรรค์
ด้านภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก
และสมุนไพรให้มี
คุณค่าและมูลค่าสูง
เข้ารว่มกระบวนการ 
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

2. แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพทั่วประเทศ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
1. สถานประกอบการ 5 
ประเภท ได้แก่  
1) สถานประกอบการ
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
2) ภัตตาคารหรือ
ร้านอาหาร 
3) สถานประกอบการ
นวดเพ่ือสุขภาพ 
4) สถานประกอบการ 
สปาเพ่ือสุขภาพ 
5) สถานพยาบาลรัฐ/
เอกชน 
2.แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพทั่วประเทศ 

1. ร่วมประเมินสถาน
ประกอบการที่สมัครเข้ารับ
การประเมิน เพื่อยกระดับให้
เป็นศูนย์เวลเนส  
2. ร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะและพัฒนาต่อ
ยอดแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพฯ ร่วมกับเครือข่าย 

1. มีสถานประกอบการที่
สมัครเข้ารับการประเมิน
เพ่ือยกระดับให้เป็นศูนย์ 
เวลเนส และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ 
2. ไดร้ับข้อเสนอแนะและ
พัฒนาต่อยอดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ 
ร่วมกับเครือข่าย 
 

มีศูนย์เวลเนส 
(Wellness Center) 
/ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่ได้รับการ
ยกระดับแบบมีส่วน
ร่วม และสร้างสรรค์
ด้านภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก
และสมุนไพรให้มี
คุณค่าและมูลค่าสูง 
(เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20 
จากปีที่ผ่านมา: 36 
แห่ง) โดยกำหนด
อย่างน้อย 1 แห่งใน
แต่ละเขตสุขภาพ 

 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ส่วนกลาง 
1. สื่อสาร/ถ่ายทอดโครงการ
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องที่สนใจทั่ว
ประเทศ เข้ารับการประเมิน
เพ่ือยกระดับให้เป็นศูนย์    
เวลเนสและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ ผ่านระบบ
ออนไลน์  
2. จัดทำ Brand “Thainess 
Wellness Destination 
(TWD)” เพ่ือยกระดับสถาน
ประกอบการ Wellness 
Center และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ (บูรณาการ 

ส่วนกลาง 
1. ประเมินสถาน
ประกอบการที่สมัครเข้า
รับการประเมินเพ่ือ
ยกระดับให้เป็นศูนย์     
เวลเนส และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ  
ส่วนภูมิภาค (สป.) 
1. ร่วมประเมินสถาน
ประกอบการที่สมัครเข้า
รับการประเมิน เพื่อ
ยกระดับให้เป็นศูนย์    
เวลเนส  
2. จังหวัด/แหล่งท่องเที่ยว

ส่วนกลาง 
1. ร่วมประเมินสถาน
ประกอบการที่สมัครเข้า
รับการการประเมินเพ่ือ
ยกระดับให้เป็นศูนย์     
เวลเนส  
2. ลงพ้ืนที่เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ต่อยอดแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ ร่วมกับ
เครือข่าย 
ส่วนภูมิภาค (สป.) 
1. ร่วมประเมินสถาน
ประกอบการที่สมัครเข้า

ส่วนกลาง 
1. มอบใบประกาศ
ให้กับสถาน
ประกอบการ และ
แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพฯ ที่ได้รับ
การรับรอง อย่างน้อย 
36 แห่ง 
2. ส่งต่อข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการ
ประกอบการด้านธุรกิจ
ท่องเที่ยว 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
สบส. , ททท. , กรมการ
ท่องเที่ยว) 
3. จัดทำหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมินศูนย์เวลเนส  
4. จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมินเพ่ือสร้างผู้ประเมิน
ส่วนกลางและจังหวัด 
ส่วนภูมิภาค (สป.) 
1. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจประเมิน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้สถาน
ประกอบการ และแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ เข้ารับการ
ประเมินเพ่ือยกระดับและ
สร้างความม่ันใจแก่
นักท่องเที่ยว 

เชิงสุขภาพฯ ประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 

รับการการประเมินเพ่ือ
ยกระดับให้เป็นศูนย์   
เวลเนส 
2. ร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะและพัฒนา
ต่อยอดแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ ร่วมกับ
เครือข่าย 

3. ประชาสัมพันธ์ศูนย์
เวลเนส ที่ได้รับการ
รับรอง “Thainess 
Wellness 
Destination (TWD)”  
และส่งเสริมการ
ประกอบการด้านธุรกิจ
ท่องเที่ยว และเชิญเข้า
ร่วมรับการประเมินใน
ปีถัดไป 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นางพันธ์วิรา เวยสาร ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
พิเศษ 
กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ 
กองวิชาการและแผนงาน 

Tel. 02 149 5653  
Mobile 082-4654945 
e-mail : panvira06@gmail.com 

ให้คำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน   

นางสาวกัญณัฏฐ ์อุทุมพร  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ 
กองวิชาการและแผนงาน 

Tel. 02 149 5653  
Mobile 083-6229351 
e-mail : kynfang1989@gmail.com 

สรุปภาพรวมระดบัประเทศ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นายกุลธนิต วนรัตน ์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ
พิเศษ 
กองการแพทย์ทางเลือก 

Tel. 02 224 3265  
Mobile 089 633 8765 
e-mail :kulthanit@gmail.com 

ให้คำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน 

นางมณฑกา ธีรชยัสกุล ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
พิเศษ 
กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

Mobile 090 9194391 
e-mail : monthaka.t@gmail.com 

ให้คำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ ๑ : Health for Wealth 
 

หัวข้อ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
  ตัวช้ีวัด ๒.๓  : ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต 

 

คำนิยาม : ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการอนุญาต หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ 
อย. ได้แก่ อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย ได้รับอนุญาตจาก อย. หรือ สสจ. (กรณี
มอบอำนาจ) 

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนที่ ๑๓ เขตสุขภาพ ดังนี้ (๑) วิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยภายในชุมชนที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน        
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (๒) วิสาหกิจรายย่อย ตามกฎกระทรวงลักษณะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๓) สถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ได้รับการส่งเสริม หมายถึง ได้รับคำปรึกษา แนะนำให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถได้รับการอนุญาต 

ร้อยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการอนุญาตจากผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม 
ต่อเขตสุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการส่งเสริมจนสามารถได้รับอนุญาต โดยมีเป้าหมายร้อยละ 
๕๐ ต่อเขตสุขภาพ (สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และนับรวมกันทุกผลิตภัณฑ์) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ 
ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบ กิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะ
เป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน
และระหว่างชุมชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ อ้างอิงตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิสาหกิจรายย่อย หมายถึง กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก 
ที่มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน ๕ คน หรือรายได้ต่อปีไม่เกิน ๑,๘๐๐,๐๐ บาท ทั้งนี้ หลักฐานและเงื่อนไขใน  
การพิจารณา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในกรณีที่กิจการมีจำนวนการจ้างงานที่เข้าลักษณะของวิสาหกิจประเภทหนึ่ง  แต่มีรายได้ที่เข้าลักษณะของ
วิสาหกิจอีกประเภทหนึ่ง ให้ถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา อ้างอิงตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง การกำหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

ผู้ประกอบการซึ่งไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมี
กำลังรวมน้อยกว่า ๕๐ แรงม้า (หรือกำลังเทียบเท่าน้อยกว่า ๕๐ แรงม้า) และใช้คนงานน้อยกว่า ๕๐ คน    
โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพ่ือประกอบกิจการ อ้างอิงตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
เป้าหมาย มาตรการที่ดำเนินงาน 

ในพื้นที่ 
แนวทางการ
ตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ ๑ 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ได้รับการอนุญาต
จากผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการส่งเสรมิ 

ติดตามประเมินผลการยื่นคำ
ขออนุญาตผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
ของผู้ประกอบการทีไ่ด้รับ
การส่งเสริม 

๖ เดือน 
ตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมาย 
(ระดับ ๓) 

ร้อยละผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริมและ
ได้รับการอนุญาต 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

< ๕ ๕ -  
๙.๙ 

๑๐ - 
๑๔.๙ 

๑๕ - 
๑๙.๙ 

≥ ๒๐ 

 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ ๒ 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ได้รับการอนุญาต
จากผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการส่งเสรมิ 

ติดตามประเมินผลการยื่นคำ
ขออนุญาตผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
ของผู้ประกอบการทีไ่ด้รับ
การส่งเสริม 

๙ เดือน 
ตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมาย 
(ระดับ ๓) 

ร้อยละผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริมและ
ได้รับการอนุญาต 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
< ๒๐ ๒๐ - 

๒๔.๙ 
๒๕ - 
๒๙.๙ 

๓๐ - 
๓๔.๙ 

≥ ๓๕ 

 
๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 
(ระดับ ๓) 

ร้อยละผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริมและ
ได้รับการอนุญาต 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
< ๔๕ ๔๕ - 

๔๙.๙ 
๕๐ - 
๕๔.๙ 

๕๕ - 
๕๙.๙ 

≥ ๖๐ 

 

Small Success 
๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

- ร้อยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริม

และได้รับการอนุญาต รวมทุก
จังหวัดในเขตสุขภาพ 

(ค่าเป้าหมาย ระดบั ๓) 

ร้อยละ ๒๕ ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริม

และได้รับการอนุญาต รวมทุก
จังหวัดในเขตสุขภาพ 

(ค่าเป้าหมาย ระดบั ๓) 

ร้อยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริม

และได้รับการอนุญาต รวมทุก
จังหวัดในเขตสุขภาพ 

(ค่าเป้าหมาย ระดบั ๓) 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
๑. ร้อยละของจำนวนจังหวัดในเขตสุขภาพมีแผนบูรณาการฯ ระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ) 
ร้อยละของจำนวนจังหวัดในเขตสขุภาพ
มีแผนบูรณาการฯ ระดับจังหวัด รว่มกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

= ๑๐๐ × จำนวนจังหวัดในเขตสุขภาพ ทีม่ีแผนบูรณาการฯ ระดับจังหวัด 
จำนวนจังหวัดในเขตสุขภาพ 
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๒. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ) 
ร้อยละผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการ

ส่งเสริมและได้รับการอนุญาต 
= ๑๐๐ × จำนวนผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริมและไดร้ับการอนุญาต  

จำนวนผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริม  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

น.ส.อรสา จงวรกุล นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ 
กองอาหาร  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐๒ -๕๙๐ ๗๒๐๖ /๐๒ -๕๙๐ ๗๒๑๔  
e-mail: planning.food@gmail.com 

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

นางอารทรา  
ปัญญาปฏภิาณ  
 

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐๒ -๕๙๑ ๘๔๙๐  
e-mail: aratra@fda.moph.go.th 

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 

น.ส.พาริดา สิงหเสนี เภสัชกรชำนาญการ 
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐๒ -๕๙๐ ๗๓๘๕  
e-mail: parida@fda.moph.go.th 

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 

น.ส.ดวงกมล  
ภักดีสัตยพงศ์ 

เภสัชกรชำนาญการ 
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐-๒๕๙๐-๗๔๗๖ 
Mobile ๐๘-๑๖๙๓-๘๓๘๓ 
e-mail: pjoy17@gmail.com 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ว่าที่ร้อยเอก รติพงศ์ 
นิรัติศยกุล 

เภสัชกรชำนาญการ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐-๒๕๙๐-๗๓๙๗ - ๘ 
Mobile ๐๘๔ ๔๒๗ ๓๓๖๐ 
e-mail: ratipong@fda.moph.go.th 

กองส่งเสริมงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

ผู้รับผดิชอบการรายงานผลการดำเนินงาน: 
ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นท่ีรับผิดชอบ 

น.ส.อุษณีย์ ทองใบ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐-๒๕๙๐-๗๓๙๕ 
Mobile ๐๘๔ ๙๗๔ ๖๕๔๗ 
e-mail: kb@fda.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงานส่วน
ภูมิภาค 

นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐-๒๕๙๐-๗๒๙๒ 
Mobile ๐๙๓-๓๒๙-๖๙๙๘ 
e-mail: pattana@fda.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ส่วนกลาง และการ
รายงานผลใน Health 
KPI 

 



 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 

- ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี 
  คุณภาพ 
- จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ 
  ปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
- จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน    

 
 
 

จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ ๒ : ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
 

หัวข้อ : จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ 
          ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัด : จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จำนวน ๓,500 หน่วย)  
 

คำนิยาม     
 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายความว่า  แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพ่ือแสดง
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรม
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ     
 1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic Course of Family Medicine 
for Primary Care Doctor 
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงาน ในคลินิกหมอ
ครอบครัว” พ.ศ. 2562 
 คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่ง
ปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่ง
ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว 
 บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีดูแลสุขภาพของบุคคลในบัญชี
รายช่ือ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี้  
 (1) บริการสุขภาพแบบองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องใช้เทคนิค
หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัดขนาดเล็กซึ่ง
สามารถฉีดยาชาเฉพาะที่ 
 (2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ          
การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพ แต่ไม่รวมถึง
การบริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การบริการแบบผู้ป่วยใน การคลอด 
และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณีการปฐมพยาบาลและการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้รอดพ้นภาวะ
ฉุกเฉิน 
         (3) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่ การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น           
วัยทำงาน วัยสูงอายุ จนกระท่ังเสียชีวิต 
 (4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดยการแพทย์แผน
ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก         
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 (5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ ตลอดจน 
คำแนะนำท่ีจำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ 
 (6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว ตลอดจนสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้      
 (7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ 
รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 
 
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงานใน
พื้นที ่

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
1. กรม กอง ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
มีการบูรณาการ ความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และทิศทางการขับเคลื่อน 
การพัฒนาระบบสุขภาพ 
ปฐมภูมิ 
2. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลได้รับการพัฒนา
ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
๓. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่ถ่ายโอน
ภาระกิจไปสู่ท้องถิน่ มีการ
ให้บริการสขุภาพปฐมภูมิ
อย่างต่อเนื่อง 
 

1. สื่อสาร ชี้แจง และ
ประชาสัมพันธ์ นโยบาย  
ทิศทางการขับเคลื่อน 
การพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ และทบทวนแผน
และกำหนดเป้าหมาย 
การจัดตั้งหน่วยฯ 
๒. การพัฒนาศักยภาพ
แพทยแ์ละสหวิชาชีพ  
เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
๓. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้
สามารถขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูม ิและมีการจัดตั้งหน่วยฯ 
ที่เกิดจากภาคส่วนอ่ืน ๆ  ใน
พ้ืนทีร่่วมจัดบริการ เช่น 
อปท. เอกชน เป็นต้น 
๔. ปรับรูปแบบการจัดบริการที่
เน้นการดูแลประชาชนแบบ
องค์รวม 
๕. หน่วยบริการทั้งที่ข้ึน
ทะเบียนและยังไม่ขึ้น

1. ลงพ้ืนที่ติดตามสะท้อน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ 
เกี่ยวกับนโยบายและ
ทิศทางในการดำเนิน
นโยบาย 
๒. แผนการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
๓. มีข้อมูลแพทย์ 
เวชศาสตร์ครอบครัวเพ่ือ
จัดทำแผนเพ่ือทดแทนคน
เดิม/จัดตั้งหน่วยใหม ่
๔. ผลการประเมินตนเอง 
ตามคู่มือเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ และ
บันทึกในระบบท   
๕. รูปแบบการจัดบริการ
สุขภาพปฐมภูมิของหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ แบบ
องค์รวม เป็นไปตามหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัว  
 

๑. ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ  
๒. หน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ ปรับ
รปูแบบบริการและ 
การดูแลประชาชน
แบบองค์รวม 
๓. หน่วยบริการที่ถ่าย
โอนภารกจิมีการจัด 
บริการปฐมภูมิอย่าง
ต่อเนื่องและอยู่ใน
มาตรฐาน 
๔. หน่วยบริการทั้งที่
ขึ้นทะเบียนและยัง
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตาม
กฎหมาย ได้วิเคราะห์
และรับทราบผลการ
ประเมินตนเอง  
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงานใน
พื้นที ่

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ทะเบียน มีการประเมิน
ตนเอง ตามคู่มือเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖  
6. สื่อสาร ชี้แจงกับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิน่ให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
7. ประสานและสนับสนุน
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ปฐมภูม ิจากกรมวิชาการใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การงานบริการปฐมภูมิกับ
หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
๑. หน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ 
2. ประชาชนมีความรู้เรื่อง
การจัดการสุขภาพของตนเอง
เพ่ิมมากขึน้ 
 
 

1. ส่งเสริมและขยายผลให้
หน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
มีการจัดรูปแบบบริการองค์
รวมโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 
๒. หน่วยบริการทั้งที่ข้ึน
ทะเบียนและยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนตามกฎหมาย มีการ
ทำงานรว่มกับทีมประเมินใน
ระดับพ้ืนที่ ในการจัดทำ
แผนและมาตรการในการ
พัฒนาส่วนขาด เพ่ือพัฒนา
ให้หน่วยบริการมีคุณภาพ 
มาตรฐานต่อไป 
๓. มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของประชาชนใน
ระดับพ้ืนที่ 
 

1. มีต้นแบบส่งเสริมและ
พัฒนาให้หน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิมี 
การจดัรูปแบบการบริการ
ทีโ่ดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและมุ่งเน้นที่
คุณภาพมากขึ้น สามารถ
แก้ไขและลดปัญหาสุขภาพ
ประชาชนได้ 
๒. ผลการดำเนินงาน 
ทีส่ะท้อนผลลัพธ์การ
ดำเนินงานปฐมภูมิในพ้ืนที่
เชิงคุณภาพ 
๓. มีแผนพัฒนาส่วนขาดที่
ชัดเจน 
๔. ติดตามผล กระทบจาก
การถ่ายโอนโดยเฉพาะ
เรื่องการจัดบริการระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ 

๑. หน่วยบริการปฐมภูมิ
สามารถเปิดให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ ได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
2. ประชาชนมีความรู้
ในการจัดการสุขภาพ
ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้ลดการมา
โรงพยาบาลในโรคที่ไม่
ร้ายแรง 
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Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- กำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย
จัดตั้งหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ  
- ทบทวนแผนการจัดตั้งฯ 
- ปรับรูปแบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ 
- วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

- จัดตั้งหน่วยบริการ   
ปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
3,100 หนว่ย 
- พัฒนาศักยภาพแพทย์ 
เวชศาสตร์ครอบครัว
และสหวิชาชีพ 
- ผลการประเมนิตนเอง
ตามคู่มือเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ 

- จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 3,300 หนว่ย 
- มีแผนพัฒนาส่วนขาดตาม
คู่มือคุณภาพฯ 
 

- จัดตั้งหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิและเครือขา่ย
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
3,500 หนว่ย 

 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
 จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จำนวน ๓,500 หนว่ย) 
 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ)  

สูตรการคำนวณ  C = A ÷ B x 100  เมื่อ 
 A = หนว่ยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ข้ึนทะเบียน 
 B = หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิทัง้หมดตามแผนการจัดตั้ง 
 C = ร้อยละของการจัดตั้ งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ             
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

๑. นพ.ประสิทธิ์ชยั  มั่งจิตร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนัก
สนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

Tel. 0-2590-1939 
Mobile 087-979-1785 
e-mail : peed.pr@hotmail.com 

ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

2. นางจารุณี  จันทร์เพชร   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ 
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

Tel. 0-2590-1939 
Mobile 081-876-7559 
e-mail : jchanphet@gmail.com 

ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

๑. นพ.ประสิทธิ์ชยั  มั่งจิตร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนัก
สนบัสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

Tel. 0-2590-1939 
Mobile 087-979-1785 
e-mail : peed.pr@hotmail.com 

ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

2. นางจารุณี  จันทรเ์พชร   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ 
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

Tel. 0-2590-1939 
Mobile 081-876-7559 
e-mail : jchanphet@gmail.com 

ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ ๒ : ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
 

หัวข้อ   ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ตัวช้ีวัด  1.จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน 
             ค่าเป้าหมาย  3๕ ล้านคน 
 

คำนิยาม 
 ประชาชน หมายถึง จำนวนประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ข้อมูลประชากรจาก สำนักบริหารงาน
ทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ 30 กันยายน 2565) 
 หมอประจำตัว 3 คน หมายถึง ระบบบริการที่ให้คนไทยทุกคน ทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน 
คือ การทำให้ประชากรแต่ละครอบครัวรู้จักและเข้าถึงหมอประจำตัวทั้ง 3 คน และเมื่อมีการเจ็บป่วยหรือ
จำเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพ จะได้รับคำปรึกษาจากหมอทั้ง 3 คน ตามลำดับความต้องการ 
 โดยหมอทั้ง 3 คนจะมีการติดต่อประสานงานกัน ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรักษาและข้อมูลของ
ผู้ป่วย เพ่ือให้การรักษามีความต่อเนื่องและการส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นดูแลประชาชน
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

หมอคนที่ 1 คือ อสม. บทบาทเป็น หมอประจำบ้าน โดยแบ่งเขตรับผิดชอบ อสม. 1 คน รับผิดชอบ 
8-15 หลังคาเรือน และเป็นพ่ีเลี้ยงให้อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นใน
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมประสานกับหมอคนที่ 2 และ หมอคนที ่3 
 หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมายถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการทั้ง       
รพ.สต., PCU/NPCU, คลินิกชุมชนอบอุ่น ครอบคลุมบุคลากรทุกสาชาวิชาชีพทั้ งพยาบาล เภสัชกร 
นักวิชาการสาธารณสุข และวิชาชีพอ่ืนๆ มอบหมายพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบ ประชากร 1,250 - 2,500 คน   
หรือ 1-3 หมู่บ้าน มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเชื่อมต่อประสานงานกับ อสม. หมอ
คนที่ 1 และหมอคนที่ 3 

 หมอคนที่ 3 คือ หมอครอบครัว หมายถึงแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว   
หรือแพทย์อ่ืน) โดยกำหนดให้หมอ 1 คน รับผิดชอบประชากร 10,000 คน หรือ 1 - 3 รพ.สต. ต้อง
ประสานเชื่อมต่อกับหมอคนที่ 1 และ 2 อย่างใกล้ชิด นอกจากดูแลผู้ป่วยแล้วต้องดูแลและทำให้หมอคนที่ 1 
และ 2 มีความรู้และทักษะในการทำงานดีขึ้น  

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  

เป้าหมาย มาตรการที่ดำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
ระดับกรม  
- บูรณาการการร่วมมือของ
กรมใน สป. 
- กำหนดประเด็นการตรวจ
ราชการ 

๑. กำหนดกลไกการ
ดำเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน (มอบหมาย) 

๒. การพัฒนาศักยภาพ
หมอประจำตวั 3 คน 

๑. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
และกำหนดประเด็นในการ
ดำเนินการ  
๒. แผนและแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพหมอ

ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการปฐมภูมิมีความ
ร อ บ รู้ ด้ า น สุ ข ภ า พ
สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมี
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เป้าหมาย มาตรการที่ดำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ระดับจังหวัด 
- คั ด เลื อ ก ป ระ เด็ น ก าร
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป็ น  Service 
Outcome อ ย่ า งน้ อ ย  1 
ประเด็น 
- แผนกำหนดพ้ืนที/่การสรร
หาแพทย์ (หมอคนที่ 3) ให้
สอดคล้องกับแผนการจัดตั้ง 
หน่วยบริการ 
- กำหนดสภาพปัญหา 
- กำหนดกลุม่เป้าหมาย  
  (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ IMC ผู้
ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก 
COVID) 
- มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ที่สามารถให้คำปรึกษาได้ 
 

๓. วิเคราะห์สถานะ
สุขภาพของประชาชน 

๔. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย/
รูปแบบการให้คำปรึกษา 
ของทีม (line, 
Application, รูปแบบ
อ่ืนๆ)  

๕. กำหนดการเชื่อมโยง
การให้บริการ และการ
ส่งต่อที่มีคุณภาพทัง้  
ไป-กลับ ในพ้ืนที่ 

๖. การสื่อสารให้
ประชาชนสามารถ
จัดการสุขภาพตนเองได้ 
 

ประจำตัว 3 คน 
- พัฒนาศักยภาพแพทย์  

(หมอคนที่ 3)  
- พัฒนาศักยภาพหมอคนที่ ๒  
- พัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับ อสม. เป็น                        
อสม. หมอประจำบ้าน เพ่ือ
เป็นกลไกในการจัดการ
สุขภาพชุมชน สร้างและเป็น
พ่ีเลี้ยงอาสาสมัครประจำ
ครอบครัว (อสค.) 
๓. แนวทางและรูปแบบการ
ให้คำปรึกษา กับประชาชน
ของ ๓ หมอ 
๔. รูปแบบการทำงาน
ร่วมกันของ ๓ หมอในพ้ืนที่ 
๕. ประเด็นที่ประชาชน
สามารถจัดการสุขภาพ
ตนเอง 

อาการเจ็บป่วยได้อย่าง
เหมาะสม 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
1. ประชาชนได้รับการ
ดูแล/การได้รับคำปรึกษา
จากหมอประจำตัวทั้ง 3 
คน 
 

1. พัฒนากลไกการ
ดำเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน 
2. ขยายผลและพัฒนา
ต้นแบบของการ
ดำเนินงานคนไทยทุก
ครอบครวัมีหมอ
ประจำตัว 3 คน 

1. ผลการดำเนินงาน 
๒. ปัญหา อุปสรรค จากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา 
๓. ทบทวนบทบาทหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงาน 
๔. ถอดบทเรียนพ้ืนทีต้่นแบบ
และขยายผลการดำเนินงาน
คนไทยทุกครอบครัวมีหมอ
ประจำตัว 3 คน 

จำนวนประชาชนคนไทย
ทีไ่ด้รับการดูแลจากหมอ
ประจำตวั 3 คน 
และสรา้งการรับรู้กับ
ประชาชน 3๕ ล้านคน 
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Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- ระดับจังหวัดกำหนด
พ้ืนทีด่ำเนินการ ๓ หมอ  
- แผนพัฒนาศักยภาพ
หมอประจำตัว ๓ คน 
- วิเคราะห์ปัญหาสถานะ
สุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนที่  
- กลุ่มเป้าหมายที่ต้อง
ได้รับการดูแล (ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ IMC ผูไ้ด้รับ
ผลกระทบจาก COVID) 
- ชี้ แ จ งแน วท างก าร
ดำเนินงานสู่การปฏิบัติ 
 

- พัฒนาศักยภาพหมอ
ประจำตัว ๓ คนตามแผนที่
กำหนด 
- มีระบบสื่อสารการให้
คำปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆ 
- จดัระบบการเชื่อมโยงการ
ให้บริการ และการส่งต่อที่มี
คุณภาพทัง้ไป-กลับ  
- ประชาชนในพ้ืนทีร่้อยละ 
50 ของประชาชนทั้งหมดใน
พ้ืนทีม่ีหมอประจำตัว 3 คน  
 

- ประชาชนในพ้ืนที่ร้อยละ
53  ของประชาชนทัง้หมด
ในพ้ืนที่มีหมอประจำตัว 3 
คน ดูแล 
 

- ประชาชนในพ้ืนที่   
ร้อยละ  57 ของ
ประชาชนทั้งหมดในพ้ืนที่
มีหมอประจำตัว 3 คน 
ดูแล 
 

 

ตัวช้ีวัดทีเ่กี่ยวข้อง 
จำนวนประชาชนคนไทยที่มีหมอประจำตัว 3 คนให้การดูแล 3๕ ล้านคน  

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ) 
1. C = A ÷ B x 100  
2. F = D ÷ E x 100   

เมื่อ 
  A = จำนวนประชาชนคนไทยที่มีหมอประจำตัว 3 คนให้การดูแล 
  B = จำนวนประชาชนคนไทยทั้งหมดในพ้ืนที่ 
  C = รอ้ยละของประชาชนคนไทยที่มีหมอประจำตัว 3 คนให้การดูแล 
  D = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน 
  E = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
  F = รอ้ยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชวีิตที่ด ี

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ :  
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นพ.ประสิทธิชัย  มั่งจิตร   รองผูอ้ำนวยการสำนกัสนบัสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูม ิ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

Tel . 02-5901939 
Mobile 081-923-0536 

ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

นายจรัส  รัชกุล                                                                              ผูอ้ำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 
กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 

Tel 0-2193-7000 ต่อ 18724, 
18717 
Mobile 086-287-8204 

สุขภาพภาคประชาชน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นพ.ประสทิธิชัย  มั่งจิตร   รองผูอ้ำนวยการสำนกัสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูม ิ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

Tel . 02-5901939 
Mobile 081-923-0536 

ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

นางจารุณี  จันทร์เพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ 
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

Tel. 0 2590 1939 
Mobile  081 ๗๓๓ ๓๐๘๒ 
E-mail : jchanphet@gmail.com 

ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

นายจรัส  รัชกุล                                                                              ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

Tel 0-2193-7000 ต่อ 18724, 
18717 
Mobile 086-287-8204 

สุขภาพภาคประชาชน 

นางวิรุณศิริ  อารยวงศ์                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

0-2193-7000 ต่อ 18715 สุขภาพภาคประชาชน 

.นางจีรวรรณ  หัสโรค์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
กองสนบัสนนุสุขภาพภาคประชาชน   
กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 

0-2193-7000 ต่อ 18716 สุขภาพภาคประชาชน 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ ๒ : ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
 

หัวข้อ   โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
ตัวช้ีวัด  ๓.ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
           ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ 
คำนิยาม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ      
ที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พ้ืนที่กำหนดใน    
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ  
ทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและประเมินระดับจังหวัด  

อำเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองและเป็น
ผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิน่และภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 
เป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใตบ้ริบทของแต่ละพ้ืนที่จำนวน 878 แห่ง 

กลุ่มเปราะบาง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตน
เนื่องจากขาดอำนาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุกคามจากปัจจัยเสี่ยง      
ด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออ่ืนๆ เป็นผู้ที่มีข้อจำกัด
ในเรื่องในการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่ตามมา การช่วยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอำนาจต่อรอง 
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ต้องการการสนับสนุน การปกป้อง การช่วยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม     
จากผู้อ่ืน ตัวอย่างกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบางประเภท 
แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ผู้ติดสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย คนพิการ คนที่ทำผิดกฎหมาย/อาชญากร และคน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
        กลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ พิจารณาจากปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านสังคม อย่างน้อย 2 ใน 3 ปัจจัย 
ดังนี้ 

1) คนชายขอบที่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เช่น คนยากจน คนไร้รัฐ ชาติพันธุ์กลุ่มน้อย แรงงานข้ามชาติ 
เด็กกำพร้า ผู้เคยได้รับโทษ ฯลฯ รวมถึงคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

2) คนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น ผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ คนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัย
ในพ้ืนที่ห่างไกล 

3) คนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกถอดทิ้งหรือการถูกกระทำทารุณถ้าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ
ด้านสุขภาพในระยะยาว เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย ผู้พิการทางจิตเวช ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติด
เตียง 
กลุ่มเปราะบางที่พชอ.ที่มีคุณภาพต้องให้การดูแลในปีงบประมาณ 2565 คือกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

(กลุ่มติดเตียง) ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลผู้ระยะกลาง (Intermediate Care) และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา 
COVID 19 



27 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
1.มีผลการประเมิน
ตนเองครบทุกอำเภอ 
๒.มีการกำหนดประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างน้อย 2 ประเด็น 
ครบทุกอำเภอ 
๓.มกีารกำหนดเป้าหมาย
การดูแลกลุม่เปราะบาง 
(ผู้พิการ ผู้สูงอายุ IMC 
และผู้ได้รับผลกระทบ
จาก COVID 19) ครบ
ทุกอำเภอ 

๑.กลไกสนับสนุนระดับ
จังหวัดและเขตสุขภาพ ใน
การขับเคลื่อนที่เชื่อมโยง
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
กับชุมชนและท้องถิน่อย่างมี
คุณภาพ 
๒. มีคำสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอที่เป็นปัจจุบันและ
คณะทำงานตามประเด็น 
๓. มีการประชุมคัดเลือก
ประเด็นสำคัญตามบริบทของ
พ้ืนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 
ประเด็น เพื่อวางแผนการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
๔ มีการกำหนดเป้าหมาย
การดูแลกลุ่มเปราะบางตาม
บริบทของพื้นที่  
๕.ทุกอำเภอมีการประเมิน
ตนเองตามแบบการประเมิน 
UCCARE และวางแผนการ
พัฒนาร่วมกับจังหวัด 
๖. มีการบริหารจัดการ  
บูรณาการทรัพยากร(คน เงิน 
ของ ความรู้ ข้อมูล) ของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนประเด็นฯ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 

๑.มนีโยบายสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนพชอ.ของผู้ตรวจ
ราชการและนพ.สสจ. 
๒. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดบั
พ้ืนที่ พ.ศ.2561 
๓. มีการจัดประชุมแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์
ปัญหา/ประเด็นพัฒนา 
นำมาคัดเลือกประเด็นที่
สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และกำหนด
เป้าหมายการดูแลกลุ่ม
เปราะบางตามบริบทของ
พ้ืนที่ 
๔.ติดตามการดำเนินงาน
ประเมินผล ตามประเด็น
ของพชอ.ผ่าน CL UCCARE  
๕.มีการจัดทำแผน
ดำเนินการพัฒนา/แก้ไข
ปัญหาสำคัญตามบริบทใน
พ้ืนที่ เกีย่วกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 
ประเด็น  
 
 
 
 
 

1.มีการกำหนด
ประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อย่าง
น้อย 2 ประเด็น  
2.มีคณะทำงานใน
การขับเคลื่อน
ประเด็นที่กำหนด มี
แผนการดำเนินงาน
ในการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่  
๓.มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรของ
ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและดูแล
กลุ่มเปราะบาง 
๔.กลุม่เปราะบาง(ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ IMC 
และผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก 
COVID 19) ได้รับ
การดูแลจาก พชอ. 
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
๑.มแีผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ ครบทุก
อำเภอ 
๒.มีผลการประเมิน
ตนเองและผู้เยี่ยมระดับ
จงัหวัด/เขต ครบทุก
อำเภอ 
๓.มผีลการดูแลกลุม่
เปราะบาง ครบทุก
อำเภอ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภออย่างมีส่วนร่วม 

1.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา/
ประเด็นพัฒนา เพ่ือการ
ขับเคลื่อนบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ดำเนินการตามแผน
ดำเนินงานพฒันา/แก้ไข
ปัญหาสำคัญตามบริบทใน
พ้ืนที่ เกีย่วกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
3. สรุปบทเรียนผลการ
ดำเนินงานพัฒนา/แก้ไข
ปัญหาสำคญัตามบริบทใน
พ้ืนที่ เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

๑.มีการประเมิน
ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามองค์ประกอบ 
UCCARE และมี
ผลลัพธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ระบบสุขภาพระดับ
อำเภอที่สามารถ
ยกระดับขึ้นหนึ่ง
ระดับทุกข้อหรือ
ตั้งแต่ระดับสามข้ึนไป
ทุกข้อ โดยการ
ประเมินตนเองและผู้
เยี่ยมระดับจังหวัด
และเขต ร้อยละ ๘๕ 
๒.พชอ.ที่มีคุณภาพ
ดูแลคุณภาพชีวิต
กลุม่เปราะบาง 
จำนวน 3 ล้านคน 
(กลุ่มผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ IMC และผู้
ได้รับผลกระทบจาก
COVID 19) 

 เสริมสร้างศักยภาพ พชอ. 
อย่างมัน่คงและยั่งยืน 

1. ดำเนินการบริหารจัดการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอแบบบูรณาการ
และมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 
๒.ติดตามการดำเนินงาน
ตามประเด็นของพชอ.ผ่าน 
CL UCCARE  
๓.ประเมนิผลการดำเนินงาน
การพัฒนา/แก้ไขปัญหา
สำคัญตามบริบทในพ้ืนที่ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
๔.สรุปผลการดำเนินงาน/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชม
และเสริมพลัง 
5.สนับสนุนและส่งเสริมให้
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ภายในอำเภอเดียวกันเป็น
บทบาทสำคัญเพ่ือให้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. มีคำสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอที่เป็นปัจจุบัน 
2. มีการประชุมคัดเลือก
ประเด็นสำคัญตามบริบท
ของพ้ืนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง
น้อย 2 ประเด็น เพื่อวาง
แผนการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา 
3 มีการกำหนดเป้าหมาย
การดูแลกลุ่มเปราะบางตาม
บริบทของพื้นที่  
4.ทุกอำเภอมีการประเมิน
ตนเองตามแบบการประเมิน 
UCCARE และวางแผนการ
พัฒนาร่วมกับจังหวัด 

1. มีคณะทำงานตาม
ประเด็นวางแผนแนวทางใน
การขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามท่ี
พ้ืนที่กำหนด  
2. มีการบริหารจัดการ  
บูรณาการทรัพยากร(คน 
เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) 
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนประเด็นฯ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 
3. ติดตามการดำเนินงาน
ตามประเด็นของ พชอ.ผ่าน 
CL UCCARE 

1. ประเมินผลการ
ดำเนินงาน จากระบบ 
CL UCCARE   
2. มีการติดตามการ
ดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
การดูแลกลุ่มเปราะบาง  
โดยใช้กระบวนการเยี่ยม
เสริมพลังของทีมระดับ
จังหวัดและเขต 
 

1.อำเภอมีการ
ดำเนินงานและผ่าน
เกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ ร้อยละ 85 
2.พชอ.ที่มีคุณภาพ
ดูแลคุณภาพชีวิต 
กลุ่มเปราะบาง จำนวน 
3 ล้านคน 
 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
1.ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ  
    ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ) 
(A/B) × 100 
A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนัก/กอง สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
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ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองผู้อำนวยการสำนกัสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูม ิ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

Tel. 0 2590 193๙  
Mobile 08 1923 0536 
e-mail : peed.pr@gmail.com 

ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองผู้อำนวยการสำนกัสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูม ิ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

Tel. 0 2590 1939  
Mobile 08 1923 0536 
e-mail : peed.pr@gmail.com 

ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

นางเนาวรัตน์  สัจจากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

Tel. 0 2590 1939 
Mobile 087-4191404   
E-mail : projdhb@gmail.com 

ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

 



 
 
 
 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

           ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวยั  

         และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ 

3.1 กลุ่มวัย 
- มารดาและทารก  

- เด็กปฐมวัย 

- วัยทำงาน 

3.2 ผู้สูงอายุ 
              3.2.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ  
              3.2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือ 
                      ภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  

(1) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม    
และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  

(2) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้ม และได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  

3.2.3 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)  
3.2.4 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan  

              3.2.5 จำนวนชมรมผู้สูงอายุท่ีดำเนินการด้านสุขภาพ  
              3.2.6 จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม  
 
 

จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบรกิารผู้สูงอาย ุ(กลุ่มวัย) 

หัวข้อ   สร้างเสริมสุขภาพเพ่ือคนไทยแข็งแรง (กลุ่มสตรีและเด็กแรกเกิด) 
ตัวชี้วัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

คำนิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 
42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่ เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิด   
ความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และคลอด รวมถึงการฆ่าตัวตาย แต่ไม่ใช่
จากอุบัติเหตุและฆาตรกรรม ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

สถานการณ์  
 จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังมารดาตาย MDSR system กรมอนามัย พบว่า อัตราส่วนการตายมารดายัง
ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายของประเทศที่กำหนดไว้ คือ ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ แต่มีแนวโน้มลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ 2565 มีจำนวนมารดาตายทั้งสิ้น 129 ราย คิดเป็นอัตราส่วน    
การตายมารดาไทย เท่ากับ 25.86 ต่อแสนการเกิดมีชีพ เมื่อจำแนกสาเหตุการณ์ตายมารดาตาม ICD-MM 
WHO พบว่าสาเหตุการตายหลักของมารดามาจากสาเหตุทางสูติกรรมได้แก่ ตกเลือดระหว่างตั้งครรภ์ คลอด 
และหลังคลอด และยังพบว่าสาเหตุการตายมารดาจากสาเหตุทางอายุรกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีงบประมาณ 2565 พบการตายมารดาจากสาเหตุทางอายุรกรรม (Non-Obstetric Complication) 
ถึง 57 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ตายจากโรค NCD และการติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างไรก็ตามการตายมารดาจาก    
การติดเชื้อโควิด 19 ในปี 2565 ลดลงเหลือเพียง 14 ราย (ปี 2564 จำนวน 65 ราย) ซึ่งเป็นไป          
ตามแนวโน้มของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
1. การตั้งครรภ์
คุณภาพ 

1. ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายฝากครรภ์
คุณภาพสำหรับ
ประเทศไทย 
พ.ศ.2565 กรม
อนามัย 
2. ให้บริการฝากครรภ์
ตามคู่มือการฝากครรภ์ 
สำหรับบุคลากร
สาธารณสุข 
๓. หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่อง
ปากและขัดทำความ
สะอาดฟัน 
4. การป้องกันทารก
คลอดก่อนกำหนด 

ขับเคลื่อนนโยบาย 
1. ชี้แจงนโยบายในพื้นที่ 
2. ขับเคลื่อนดำเนินงานผ่าน MCH board 
เขต/จังหวัด/อำเภอ และอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
3. สนับสนุนการดำเนินงาน/ข้อเสนอเชิง
นโยบาย และสร้างเครือข่ายดำเนินงาน 
ให้บริการฝากครรภ์คุณภาพ 
1. คัดหาหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน เน้น Early 
ANC โดย อสม./แกนนำชุมชน/ FCT / คปสอ.  
2. หญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการประเมิน    
คัดกรอง และจัดการความเสี่ยง เสี่ยงสูงดูแล 
รักษา ติดตาม โดยสูติแพทย์ทุกราย  
3. เฝ้าระวัง PPH  เช่นการตรวจร่างกายและ
ซักประวัติอย่างละเอียด เช่น ค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์ที่เคยผ่าคลอดหรือผ่าตัดมดลูก 
Previa C/S, U/S Placenta adherens & 
uterine atony เฝ้าระวังเลือดออกทางช่อง
คลอดในไตรมาสที่ 3 
4. เฝ้าระวัง PIH : ครรภ์เป็นพิษ ติดตามวัด
ความดัน ตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ วัดการ
ไหลเวียนของเส้นเลือดที่เลี้ยงมดลูก หรือตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจสารบ่งชี้ครรภ์
เป็นพิษ 
5. การดูแล ป้องกัน มารดาเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนกำหนดตามแนวทางของกรมอนามัย 
6. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพ 
ช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน  

Output 
1. ทุกหน่วยบริการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายฝากครรภ์
คุณภาพสำหรับ
ประเทศไทย พ.ศ.
2565 กรม
อนามัย 
2. ประชุม MCH 
board เขต/จังหวัด/
อำเภอ และ
อนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องไตรมาส 
ละครั้ง 
3. ร้อยละ 50 
ของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์
ครั้งแรกเมื่ออายุ
ครรภ์ ≤ 12 
สัปดาห์ 
4. ร้อยละ 30 
ของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับบริการฝาก
ครรภ์คุณภาพ 
5. ร้อยละ ๓0 
ของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
และขัดทำความ
สะอาดฟัน 
6. ทารกแรกเกิด
น้ำหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัมไม่เกิน
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ร้อยละ 7 
3. หน่วยบริการทุก
ระดับดำเนินงานตาม
มาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กสำหรับ
สถานพยาบาล 

หน่วยบริการทุกระดับ 
1. ดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็กสำหรับสถานพยาบาล 
2. ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
สำหรับสถานพยาบาลด้วยตนเอง 

output 
1. ร้อยละ 25 
ของหน่วยบริการ
ผ่านการประเมิน
ตนเองตาม
มาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก
สำหรับ
สถานพยาบาล 
(ตั้งแต่ระดับ รพช.
ขึ้นไป) 
2. รอ้ยละ 15 
ของหน่วยบริการ
ได้รับการประเมิน
จากทีมประเมิน
ระดับเขต/จังหวัด
ละมีผลผ่าน
มาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก
สำหรับ
สถานพยาบาล 
(ตั้งแต่ระดับ รพช.
ขึ้นไป) 

 4. การบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ.
2560 ฉบับที ่2  
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ือการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

1. หน่วยงานระดับเขต/จังหวัด ปฏิบัติตาม
แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ฉบับที ่2  
(พ.ศ.2566-2570)  
2. พนักงานเจ้าหน้าระดับเขตทีล่งพื้นที่ตรวจ 
ร้านค้า สถานพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน 
สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียน ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
และรายงานการเฝ้าระวังผ่านช่องทาง online 
และ 
https://milkcode.anamai.moph.go.th/th 
3. พนักงานเจ้าหน้าระดับจังหวัดลงพื้นที่

output 
1. จังหวัดมีการเฝ้า
ระวังการละเมิด
และบังคับใช้พ.ร.บ.
ร้อยละ 60 
2. ร้อยละ 30 
ของทารกแรกเกิด
จนถึงอายุต่ำกว่า 6 
เดือนกินนมแม่
อย่างเดียว 

https://milkcode.anamai.moph.go.th/th
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ตรวจ ร้านค้า สถานพยาบาลทั้งภาครัฐ 
เอกชน สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียน สุ่มลงปีละ 2 
ครั้ง และรายงานการเฝ้าระวังผ่านช่องทาง 
online และ 
https://milkcode.anamai.moph.go.th/th 

2. ลดการตาย
มารดาไทย 

1. ลดการตายมารดา
จาก PPH&PIH 
1.1 มาตรการป้องกัน 
PPH&PIH ทุกจังหวัด  
1.2 มาตรการลดการ
ตายมารดาที่เป็นปัญหา
เฉพาะในพ้ืนที ่ 
1.3 ขับเคลื่อนกลไก
เชิงพ้ืนที่ในการป้องกัน
การเกิด 3D : Delay 
Detection,  
Delay Decision, 
Delay Refer 
1.4 Set Zero PPH 
System 
 
 

1.1 มีมาตรการป้องกัน PPH&PIH ทุกจังหวัด  
1.2 มีมาตรการลดการตายมารดาที่เป็น
ปัญหาเฉพาะในพ้ืนที่  
1.3 มีกลไกเชิงพ้ืนที่ในการป้องกันการเกิด 
3D : Delay Detection, Delay Decision, 
Delay Refer 
1.4 Set Zero PPH System  
- ป้องกัน Uterine atony ใน LR  
- มีคลังเลือดคลังยาพร้อมใช้  
- ใช้ถุงตวงเลือดทุกราย, 
- Stop bleeding ให้ได้ภายใน ๓๐ นาที   

สามารถผ่าตัดมดลูกหรือ fast tract Refer ให้
ได้ภายใน 30 นาที (Timing ในการดูแลให้
เลือดหยุดต้องไม่เกิน 30 นาที)  
1.5 วางแผนการคลอดร่วมกับ ANC เน้น 
Early detection ในราย High of high risk 
preg./medical complication and 
placenta adherens ทุกรายต้องทำคลอด
โดยสูติแพทย์ ใน รพ.ที่มีความพร้อม 
1.6 เยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑ์โดย
เจ้าหน้าที่เพ่ือติดตามการตกเลือด ติดเชื้อ 
ประเมินสุขภาพทั้งแม่ลูก 
1.7 Re-skill and Up-skill : ประเด็นการ
ประเมินความเสี่ยงในห้องคลอด, การดูแล
รักษาภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ทุก 6 เดือน, 
ฝึกซ้อมสถานการฉุกเฉินทางสูติกรรมปีละ 1 
ครั้ง, ยกระดับทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุ
การตายมารดาระดับเขต  

Outcome 
อัตราส่วนการตาย
มารดาไม่เกิน 17 
ต่อแสนการเกิดมี
ชีพ 
output 
1. การตายมารดา
จากสาเหตุการตก
เลือดลดลงร้อยละ 
15 จากปีที่ผ่านมา   
2. การตายมารดา
จากสาเหตุความ
ดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์ลดลงร้อย
ละ 15 จากปีที่
ผ่านมา 
 
 

 2. Contraception 
NCD 
2.1 การดำเนินงาน

1. มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แนวทางการให้คำปรึกษาการวางแผน
ครอบครัวและการมีบุตร แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์

output 
1. มีแผนการ
ขับเคลื่อนการ

https://milkcode.anamai.moph.go.th/th
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ตามแนวทางการให้
คำปรึกษาการวางแผน
ครอบครัวและการมี
บุตร แก่หญิงวัยเจริญ
พันธุ์ป่วยโรคเรื้อรัง/
รุนแรงที่ไม่สามารถคุม
โรคได้ 

ป่วยโรคเรื้อรัง/รุนแรงที่ไม่สามารถคุมโรคได้ 
(ตามความสมัครใจของผู้รับบริการ) 
2. ให้คำปรึกษา วางแผนครอบครัวหญิงวัย
เจริญพันธ์ป่วยอายุรกรรมเรื้อรัง/ร้ายแรง ที่ไม่
สามารถควบคุมอาการได้ 
NCD : Heart, HT, DM, อายุรกรรมร้ายแรง, 
CA, Autoimmune, โรคพันธุกรรมที่ควบคุม
อาการไม่ได้ 

ดำเนินงานตาม
แนวทางการให้
คำปรึกษาการ
วางแผนครอบครัว
และการมีบุตร แก่
หญิงวัยเจริญพันธุ์
ป่วยโรคเรื้อรัง/
รุนแรงที่ไม่สามารถ
คุมโรคได้ 
2. แนวทางการให้
คำปรึกษาการ
วางแผนครอบครัว
และการมีบุตร แก่
หญิงวัยเจริญพันธุ์
ป่วยโรคเรื้อรัง/
รนุแรงที่ไม่สามารถ
คุมโรคได้ 
3. การตายมารดา
จากสาเหตุทางอ้อม
ลดลงร้อยละ 15 
จากปีที่ผ่านมา   
3.ลดการคลอด
ก่อนกำหนด 

 3. ทบทวนการตาย
มารดารายบุคคลทุก
ราย  

1. เมื่อมีการตายมารดาต้องดำเนินการตาม
แนวทางการดำเนินงานระเฝ้าระวังมารดาตาย 
สำหรับประเทศไทยตามระยะเวลาที่กำหนด 
(เน้นทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตาย
มารดาทุกราย และออกมาตรการป้องกันการ
ตายเหตุเกิดซ้ำ) 
2. รายงานการตายมารดาผ่านระบบรายงาน
มารดาตาย 
http://mpdsr.anamai.moph.go.th/  
ทุกราย 

output 
1. ร้อยละ 100 
ของการตายมารดา
ได้รับการทบทวน
และวิเคราะห์
สาเหตุการตาย
มารดาตามขั้นตอน
ของกรมอนามัย 
2. ร้อยละสาเหตุ
การตามารดา
จำแนกตาม ICD-
MM 
 

http://mpdsr.anamai.moph.go.th/
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

Outcome  
1. มาตรการ
ป้องกันการตาย
มารดาเหมาะสมใน
พ้ืนที่ และป้องกัน
เหตุเกิดซ้ำ 
2. อัตราส่วนการ
ตายมารดาไม่เกิน 
17 ต่อแสนการ
เกิดมีชีพ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 
 
1. การตั้งครรภ์
คุณภาพ 

 
 
1. ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายฝากครรภ์
คุณภาพสำหรับ
ประเทศไทย 
พ.ศ.2565 กรม
อนามัย 
2. ให้บริการฝากครรภ์
ตามคู่มือการฝากครรภ์ 
สำหรับบุคลากร
สาธารณสุข 
๓. หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่อง
ปากและขัดทำความ
สะอาดฟัน 
4. การป้องกันทารก
คลอดก่อนกำหนด 

 
 
ขับเคลื่อนนโยบาย 
1. ขับเคลื่อนดำเนินงานผ่าน MCH board 
เขต/จังหวัด/อำเภอ และอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
2. สนับสนุนการดำเนินงาน/ข้อเสนอเชิง
นโยบาย และสร้างเครือข่ายดำเนินงาน 
ให้บริการฝากครรภ์คุณภาพ 
1. คัดหาหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน เน้น Early 
ANC โดย อสม./แกนนำชุมชน/ FCT / คปสอ.  
2. หญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการประเมิน    
คัดกรอง และจัดการความเสี่ยง เสี่ยงสูงดูแล 
รักษา ติดตาม โดยสูติแพทย์ทุกราย  
3. ANC เฝ้าระวัง PPH  เช่นการตรวจร่างกาย
และซักประวัติอย่างละเอียด เช่นค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์ที่เคยผ่าคลอดหรือผ่าตัดมดลูก 
Previa C/S, U/S Placenta adherens & 
uterine atony เฝ้าระวังเลือดออกทางช่อง
คลอดในไตรมาสที่ 3 
4. เฝ้าระวัง PIH : ครรภ์เป็นพิษ ติดตามวัด
ความดัน ตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ วัดการ
ไหลเวียนของเส้นเลือดที่เลี้ยงมดลูก หรือตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจสารบ่งชี้ครรภ์
เป็นพิษ 
5. การดูแล ป้องกัน มารดาเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนกำหนดตามแนวทางของกรมอนามัย 
6. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากและขัดทำความสะอาดฟัน 

 
 
Output 
1. ทุกหน่วยบริการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายฝากครรภ์
คุณภาพสำหรับ
ประเทศไทย พ.ศ.
2565 กรม
อนามัย 
2. ประชุม MCH 
board เขต/จังหวัด/
อำเภอ และ
อนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องไตรมาส 
ละครั้ง 
3. ร้อยละ 75 
ของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์
ครั้งแรกเมื่ออายุ
ครรภ์ ≤ 12 
สัปดาห์ 
4. ร้อยละ 50 
ของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับบริการฝาก
ครรภ์คุณภาพ 
5. ร้อยละ ๕0 ของ
หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่อง
ปากและขัดทำความ
สะอาดฟัน 
6. ทารกแรกเกิด
น้ำหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัมไม่เกิน
ร้อยละ 7 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 3. หน่วยบริการทุก
ระดับดำเนินงานตาม
มาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กสำหรับ
สถานพยาบาล 

หน่วยบริการทุกระดับ 
1. ดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็กสำหรับสถานพยาบาล 
2. ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
สำหรับสถานพยาบาลด้วยตนเอง 

output 
1. ร้อยละ 50 
ของหน่วยบริการ
ผ่านการประเมิน
ตนเองตาม
มาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก
สำหรับ
สถานพยาบาล 
(ตั้งแต่ระดับ รพช.
ขึ้นไป) 
2. รอ้ยละ 30 
ของหน่วยบริการ
ได้รับการประเมิน
จากทีมประเมิน
ระดับเขต/จังหวัด
ละมีผลผ่าน
มาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก
สำหรับ
สถานพยาบาล 
(ตั้งแต่ระดับ รพช.
ขึ้นไป) 

 4. การบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ.
2560 ฉบับที ่2  
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ือการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

1. หน่วยงานระดับเขต/จังหวัด ปฏิบัติตาม
แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560  ฉบับที่ 2  
(พ.ศ.2566-2570)  
2. พนักงานเจ้าหน้าระดับเขตที่ลงพื้นที่ตรวจ 
ร้านค้า สถานพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน 
สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียน ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
และรายงานการเฝ้าระวังผ่านช่องทาง online 
และ 
https://milkcode.anamai.moph.go.th/th 
3. พนักงานเจ้าหน้าระดับจังหวัดลงพื้นที่
ตรวจ ร้านค้า สถานพยาบาลทั้งภาครัฐ 

output 
1. ร้อยละของ
จังหวัดมีการเฝ้า
ระวังการละเมิด
และบังคับใช้ พรบ.
ร้อยละ 60 
2. ร้อยละ 50 
ของทารกแรกเกิด
จนถึงอายุต่ำกว่า 6 
เดือนกินนมแม่
อย่างเดียว 

https://milkcode.anamai.moph.go.th/th
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

เอกชน สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียน สุ่มลงปีละ 2 
ครั้ง และรายงานการเฝ้าระวังผ่านช่องทาง 
online และ 
https://milkcode.anamai.moph.go.th/th 

2. ลดการตาย
มารดาไทย 

1. ลดการตายมารดา
จาก PPH&PIH 
1.1 มาตรการป้องกัน 
PPH&PIH ทุกจังหวัด  
1.2 มาตรการลดการ
ตายมารดาที่เป็นปัญหา
เฉพาะในพ้ืนที่  
1.3 ขับเคลื่อนกลไก
เชิงพ้ืนที่ในการป้องกัน
การเกิด 3D :  Delay 
Detection,  
Delay Decision, 
Delay Refer 
1.4 Set Zero PPH 
System 
 
 

1.1 มีมาตรการป้องกัน PPH&PIH ทุกจังหวัด  
1.2 มีมาตรการลดการตายมารดาที่เป็น
ปัญหาเฉพาะในพ้ืนที่  
1.3 มีกลไกเชิงพ้ืนที่ในการป้องกันการเกิด 
3D :  Delay Detection, Delay Decision, 
Delay Refer 
1.4 Set Zero PPH System  
- ป้องกัน Uterine atony ใน LR  
- มีคลังเลือดคลังยาพร้อมใช้  
- ใช้ถุงตวงเลือดทุกราย, 
- Stop bleeding ให้ได้ภายใน ๓๐ นาที   

สามารถผ่าตัดมดลูกหรือ fast tract Refer ให้
ได้ภายใน 30 นาที (Timing ในการดูแลให้
เลือดหยุดต้องไม่เกิน 30 นาที)  
1.5 วางแผนการคลอดร่วมกับ ANC เน้น 
Early detection ในราย High of high risk 
preg./medical complication and 
placenta adherens ทุกรายต้องทำคลอด
โดยสูติแพทย์ ใน รพ.ที่มีความพร้อม 
1.6 เยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑ์โดย
เจ้าหน้าที่เพ่ือติดตามการตกเลือด ติดเชื้อ 
ประเมินสุขภาพทั้งแม่ลูก 
1.7 Re-skill and Up-skill : ประเด็นการ
ประเมินความเสี่ยงในห้องคลอด, การดูแล
รักษาภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ทุก 6 เดือน, 
ฝึกซ้อมสถานการฉุกเฉินทางสูติกรรมปีละ 1 
ครั้ง, ยกระดับทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุ
การตายมารดาระดับเขต  

Outcome 
อัตราส่วนการตาย
มารดาไม่เกิน 17 
ต่อแสนการเกิดมี
ชีพ 
output 
1. การตายมารดา
จากสาเหตุการตก
เลือดลดลงร้อยละ 
30 จากปีที่ผ่านมา   
2. การตายมารดา
จากสาเหตุความ
ดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์ลดลงร้อย
ละ 30 จากปีที่
ผ่านมา 
 
 

 2. Contraception 
NCD 
2.1 การดำเนินงาน
ตามแนวทางการให้

1. มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แนวทางการให้คำปรึกษาการวางแผน
ครอบครัวและการมีบุตร แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์
ป่วยโรคเรื้อรัง/รุนแรงที่ไม่สามารถคุมโรคได้ 

output 
1. มีแผนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตาม

https://milkcode.anamai.moph.go.th/th
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

คำปรึกษาการวางแผน
ครอบครัวและการมี
บุตร แก่หญิงวัยเจริญ
พันธุ์ป่วยโรคเรื้อรัง/
รุนแรงที่ไม่สามารถคุม
โรคได้ 

(ตามความสมัครใจของผู้รับบริการ) 
2. ให้คำปรึกษา วางแผนครอบครัวหญิงวัย
เจริญพันธ์ป่วยอายุรกรรมเรื้อรัง/ร้ายแรง ที่ไม่
สามารถควบคุมอาการได้ 
NCD : Heart, HT, DM, อายุรกรรมร้ายแรง, 
CA, Autoimmune, โรคพันธุกรรมที่ควบคุม
อาการไม่ได้ 

แนวทางการให้
คำปรึกษาการ
วางแผนครอบครัว
และการมีบุตร แก่
หญิงวัยเจริญพันธุ์
ป่วยโรคเรื้อรัง/
รุนแรงที่ไม่สามารถ
คุมโรคได้ 
2. แนวทางการให้
คำปรึกษาการ
วางแผนครอบครัว
และการมีบุตร แก่
หญิงวัยเจริญพันธุ์
ป่วยโรคเรื้อรัง/
รุนแรงที่ไม่สามารถ
คุมโรคได้ 
3. การตายมารดา
จากสาเหตุทางอ้อม
ลดลงร้อยละ 30 
จากปีที่ผ่านมา   
4. ลดการคลอด
ก่อนกำหนด 

 3. ทบทวนการตาย
มารดารายบุคคลทุก
ราย  

1. เมื่อมีการตายมารดาต้องดำเนินการตาม
แนวทางการดำเนินงานระเฝ้าระวังมารดาตาย 
สำหรับประเทศไทยตามระยะเวลาที่กำหนด 
(เน้นทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตาย
มารดาทุกราย และออกมาตรการป้องกันการ
ตายเหตุเกิดซ้ำ) 
2. รายงานการตายมารดาผ่านระบบรายงาน
มารดาตาย 
http://mpdsr.anamai.moph.go.th/  
ทุกราย 

output 
1. ร้อยละ 100 
ของการตายมารดา
ได้รับการทบทวน
และวิเคราะห์
สาเหตุการตาย
มารดาตามขั้นตอน
ของกรมอนามัย 
2. ร้อยละสาเหตุ
การตามารดา
จำแนกตาม ICD-
MM 
Outcome  
1. มาตรการ

http://mpdsr.anamai.moph.go.th/
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ป้องกันการตาย
มารดาเหมาะสมใน
พ้ืนที่ และป้องกัน
เหตุเกิดซ้ำ 
2. อัตราส่วนการ
ตายมารดาไม่เกิน 
17 ต่อแสนการ
เกิดมีชีพ 

 
 

Small Success   
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. ทุกหน่วยบริการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามนโยบาย
ฝากครรภ์คุณภาพ
สำหรับประเทศไทย 
พ.ศ.2565 กรมอนามัย 

2. ประชุม MCH board 
เขต/จังหวัด/อำเภอ และ
อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาส ละครั้ง 

3. จังหวัดมีการเฝ้าระวัง
การละเมิดและบังคับใช้
พ.ร.บ.ร้อยละ 30 

4. มีผลการวิเคราะห์
สถานการณง์านมารดา
และทารก ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

5. มีมาตรการ /แนวทาง 
การขับขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน เพ่ือการ
ป้องกันและลดการตาย
มารดา (PPH PIH 
Contraception NCD 

6. Set Zero PPH & PIH 
- Zoning ผู้เชี่ยวชาญ 

1. ร้อยละ 50 ของหญิง
ตั้งครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุ
ครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ 

2. ร้อยละ 30 ของหญิง
ตั้งครรภ์ได้รับบริการฝาก
ครรภ์คุณภาพ 

3. ร้อยละ ๓0 ของหญิง
ตั้งครรภ์ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากและขัด
ทำความสะอาดฟัน 

4. ทารกแรกเกิดน้ำหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัมไม่
เกินร้อยละ 7 

5. ร้อยละ 15 ของหน่วย
บริการได้รับการประเมิน
จากทีมประเมินระดับ
เขต/จังหวัดละมีผลผ่าน
มาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็กสำหรับ
สถานพยาบาล (ตั้งแต่
ระดับ รพช.ขึ้นไป) 

6. ร้อยละ 25 ของหน่วย
บริการผ่านการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานงาน

1. ทุกหน่วยบริการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายฝากครรภ์
คุณภาพสำหรับ
ประเทศไทย พ.ศ.
2565 กรมอนามัย 

2. ประชุม MCH board 
เขต/จังหวัด/อำเภอ 
และอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องไตรมาส   
ละครั้ง 

3. ร้อยละ 50 ของ
หน่วยบริการผ่านการ
ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กสำหรับ
สถานพยาบาล (ตั้งแต่
ระดับ รพช.ขึ้นไป) 

4. จังหวัดมีการเฝ้าระวัง
การละเมิดและบังคับ
ใช้ พ.ร.บ.ร้อยละ 60 

5. มีแผนและขับเคลื่อน
การดำเนินงานตาม
แนวทางการให้

1. ร้อยละ 75 ของหญิง
ตั้งครรภ์ได้รับการ
ฝากครรภ์ครั้งแรก
เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 
สัปดาห์ 

2. ร้อยละ 50 ของหญิง
ตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพ 

3. ร้อยละ ๕0 ของหญิง
ตั้งครรภ์ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก
และขัดทำความ
สะอาดฟัน 

4. ทารกแรกเกิดน้ำหนัก
น้อยกว่า 2,500 
กรัมไม่เกินร้อยละ 7 

5. ร้อยละ 30 ของหน่วย
บริการได้รับการ
ประเมินจากทีม
ประเมินระดับเขต/
จังหวัดละมีผลผ่าน
มาตรฐานงานอนามัย
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
- ระบบส่งต่อช่วยเหลือ
มารดาเสี่ยง 
- Standing Order 

7. มีแผนการขับเคลื่อน  
การดำเนินงานตาม   
แนวทางการให้
คำปรึกษาการวางแผน
ครอบครัวและการมีบุตร 
แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์
ป่วยโรคเรื้อรัง/รุนแรงที่
ไม่สามารถคุมโรคได้ 

 
 

อนามัยแม่และเด็ก
สำหรับสถานพยาบาล 
(ตั้งแต่ระดับ รพช.ขึ้นไป) 

7. ร้อยละ 30 ของทารกแรก
เกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 
เดือนกินนมแม่อย่างเดียว 

8. การตายมารดาจากสาเหตุ
การตกเลือดลดลงร้อยละ 
15 จากปีที่ผ่านมา   

9. การตายมารดาจาก
สาเหตุความดันโลหิตสูง
ขณะตั้งครรภ์ลดลงร้อย
ละ 15 จากปีท่ีผ่านมา 

10. การตายมารดาจาก
สาเหตุทางอ้อมลดลงร้อย
ละ 15 จากปีที่ผ่านมา   

11. ร้อยละ 100 ของการ
ตายมารดาได้รับการ
ทบทวนและวิเคราะห์
สาเหตุการตายมารดาตาม
ขั้นตอนของกรมอนามัย 

12. ร้อยละสาเหตุการตา
มารดาจำแนกตาม ICD-
MM 

13. อัตราส่วนการตาย
มารดาไมเ่กิน 17 ต่อ
แสนการเกิดมีชีพ 
 

คำปรึกษาการ
วางแผนครอบครัว
และการมีบุตร แก่
หญิงวัยเจริญพันธุ์
ป่วยโรคเรื้อรัง/รุนแรง
ที่ไม่สามารถคุมโรคได้ 

6. ร้อยละ 100 ของ
การตายมารดาได้รับ
การทบทวนและ
วิเคราะห์สาเหตุ   
การตายมารดาตาม
ขั้นตอนของกรม
อนามัย 

7. ร้อยละสาเหตุการ   
ตายมารดาจำแนก
ตาม ICD-MM 

8. มาตรการป้องกันการ
ตายมารดาเหมาะสม
ในพ้ืนที่ และป้องกัน
เหตุเกิดซ้ำ 

แม่และเด็กสำหรับ
สถานพยาบาล (ตั้งแต่
ระดับ รพช.ขึ้นไป) 

6. ร้อยละ 50 ของ
ทารกแรกเกิดจนถึง
อายุต่ำกว่า 6 เดือน
กินนมแม่อย่างเดียว 

7. การตายมารดาจาก
สาเหตุการตกเลือด
ลดลงร้อยละ 30 
จากปีที่ผ่านมา   

8. การตายมารดาจาก
สาเหตุความดันโลหิต
สูงขณะตั้งครรภ์ลดลง
ร้อยละ 30 จากปีที่
ผ่านมา 

9. การตายมารดาจาก
สาเหตุทางอ้อมลดลง
ร้อยละ 30 จากปีท่ี
ผ่านมา   

10. อัตราส่วนการตาย
มารดาไม่เกิน 17 ต่อ
แสนการเกิดมีชีพ 

 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

2. ร้อยละ 50 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห ์

3. ร้อยละ 50 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ 

4. ร้อยละ ๗๐ ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

5. ร้อยละ 75 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 
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6. ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมไม่เกินร้อยละ 7 

7. ร้อยละ 50 ของทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ) สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก HDC Service 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ ตำแหน่ง หวัหน้ากลุ่มอนามยัแม่
และเด็ก 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

Tel. 0 2590 4435  
e-mail : Dr.olarik@gmail.com 

อัตราส่วนการตายมารดาไม่
เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นางวรรณชนก  ลิ้มจำรูญ                                   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

Tel. 0 2590 4438 
e-mail : loogjun.ph@hotmail.com 

1. อัตราส่วนการตายมารดา
ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมี
ชีพ 
2. ทารกแรกเกิดนำ้หนักนอ้ย
กว่า 2,500 กรัมไม่เกิน   
ร้อยละ 7 
3. ร้อยละ 50 ของทารกแรก
เกิดจนถึงอายุตำ่กวา่ 6 เดือน
กินนมแม่อยา่งเดียว 

นางจุฬาวรรณ เขมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

Tel. 0 2590 4425 
e-mail : mch.julawan@gmail.com  

1. ร้อยละ 50 ของหญิง
ตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 
สัปดาห ์
2. ร้อยละ 50 ของหญิง
ตั้งครรภ์ได้รับบริการฝาก
ครรภ์คุณภาพ 
3. ร้อยละ 75 หญิงหลัง
คลอดได้รับการดแูลครบ 3 
ครั้งตามเกณฑ์ 

นางสาวปฐมา เชาวนเมธา ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ 
สำนักทันตสาธารณสุข  

โทร 0 2590 4956 
e-mail : patamasingha@gmail.com 

ร้อยละ ๕0 ของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากและขัดทำความสะอาด
ฟัน 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบรกิารผู้สูงอาย ุ(กลุ่มวัย) 

หัวข้อ สาขาทารกแรกเกิด (Newborn) 

ตัวช้ีวัดหลัก : อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ที่รอดออกมาน้ำหนัก ≥ 500 กรัม  
(เป้าหมาย < 3.60 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 
 

คำนิยาม 
ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกที ่รอดออกมาน้ำหนัก ≥ 500 กรัม มีชีว ิตจนถึง 28 วัน ใน

โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาล
ชุมชน/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) 
 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ) 
อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ที่รอดออกมาน้ำหนัก ≥ 500 กรัม 

สูตรคำนวณ = (A/B) x 1,000 
• A = จำนวนทารกท่ีเสียชีวิต ≤ 28 วัน 
• B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ 

 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
เพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ (เตียง NICU ภาพรวมเขต) (เป้าหมาย ≤ 1 : 500 ทารกเกิดมีชีพ) 

สูตรคำนวณ = A/B 
• A = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพเฉลี่ยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
• B = จำนวนเตียง NICU ในภาพรวมของเขต 

 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 

< 3.60 : 
1,000 

ทารกเกิดมีชีพ 

- สำรวจสาเหตุการเสียชีวิต 
5 อันดับแรกของทารก 
และมีการวางแผน ป้องกัน 
ดูแล แก้ไข ตามสาเหตุ 
การเสียชีวิตของทารกตาม
บริบทในเขตสุขภาพนั้นๆ 
เช่น จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการกู้ชีพ
แนวทางใหม่, การส่งต่อ
ทารกป่วยให้ปลอดภัยตาม
มาตรฐาน STABLE 

- สาเหตุเสียชีวิตในทารก
แรกเกิดอันดับแรกคือ 
ทารกคลอดก่อนกำหนด 
ความดันเลือดในปอดสูง 
PPHN ละ Birth asphyxia  
-ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
ของทารก ระบุจำนวนและ
ร้อยละของแต่ละสาเหตุ 
 
 
 

- มีแนวทางการป้องกัน
การคลอดก่อนกำหนด 
ที่ชัดเจน  
- มีแนวทาง intrauterine 
transfer ภายในเขต
สุขภาพ  
- จำนวนเตียง NICU 
เพียงพอ (1:500)  
- อัตราตายทารกท่ีมีภาวะ
PPHN ลดลงจากร้อยละ 5 
จากปีที่ผ่านมา   
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เป้าหมาย มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
program เพ่ือลดอัตราการ
ตายทารกในเขตสุขภาพ 
 
 
 
 
 
- จัดอบรมหรือให้ทุนเข้า
อบรม NNP (Neonatal 
Nurse Practitioner: 
พยาบาลเฉพาะทางทารก
แรกเกิด) ในทุกเขตสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
- จำนวน NNP (Neonatal 
Nurse Practitioner: 
พยาบาลเฉพาะทางทารก
แรกเกิด) ในทุกเขตสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน 

- มีแผนป้องกันเพ่ือลดการ
เสียชีวิตทารกตามสาเหตุที่
พบในแต่ละเขต เช่น
แนวทางป้องกันการคลอด
ก่อนกำหนด และแนวทาง
การป้องกันและดูแลรักษา
ภาวะ PPHN 
- มี NNP (Neonatal 
Nurse Practitioner: 
พยาบาลเฉพาะทางทารก
แรกเกิด) อย่างน้อยเวรละ 
1 คน ทุกเวร 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
< 3.60 : 
1,000 

ทารกเกิดมีชีพ 

- สำรวจสาเหตุการเสียชีวิต 
5 อันดับแรกของทารก 
และมีการวางแผน ป้องกัน 
ดูแล แก้ไข ตามสาเหตุ 
การเสียชีวิตของทารกตาม
บริบทในเขตสุขภาพนั้นๆ 
เช่น จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการกู้ชีพ
แนวทางใหม่, การส่งต่อ
ทารกป่วยให้ปลอดภัยตาม
มาตรฐาน STABLE 
program เพ่ือลดอัตราการ
ตายทารกในเขตสุขภาพ 
 
 
 
 
 
- จัดอบรมหรือให้ทุนเข้า
อบรม NNP (Neonatal 
Nurse Practitioner: 
พยาบาลเฉพาะทางทารก
แรกเกิด) ในทุกเขตสุขภาพ 

- จำนวนทารกคลอดก่อน
กำหนด  
- ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
ของทารก ระบุจำนวนและ
ร้อยละของแต่ละสาเหตุ 
และระบุแนวทางการ
ป้องกันและดูแลแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จำนวน NNP (Neonatal 
Nurse Practitioner: 
พยาบาลเฉพาะทางทารก
แรกเกิด) ในทุกเขตสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน 

- ทารกคลอดก่อนกำหนด 
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 
10  
- โรงพยาบาลระดับ M 
สามารถให้การดูแลทารก
ระดับ NICU เพ่ิมข้ึน  
- บุคลากร ที่ให้การดูแล
ทารกแรกเกิดได้รับการ
อบรม neonatal 
resuscitation มากกว่า
ร้อยละ 90  
- ลดการเกิด 
 birth asphyxia  
- มีการดำเนินงานตาม
แผนป้องกันเพ่ือลดการ
เสียชีวิตทารกตามสาเหตุที่
พบในแต่ละเขตและ
แสดงผลการดำเนินงาน 
- มี NNP (Neonatal 
Nurse Practitioner: 
พยาบาลเฉพาะทางทารก
แรกเกิด) อย่างน้อยเวรละ 
1 คน ทุกเวร  
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Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
< 3.60 ต่อ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.60 ต่อ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.60 ต่อ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.60 ต่อ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

 
แหล่งข้อมูล 

ตัวช้ีวัดหลัก/ ย่อย ระบบ ที่อยู่/ URL 
อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน  

ที่รอดออกมาน้ำหนัก ≥ 500 กรัม 
HDC 

https://hdcservice.moph.go.th/ 
hdc/main/index_pk.php 

เพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์  
(เตียง NICU ภาพรวมเขต)  

รายงานผลการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/E-mail address 
ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038 931 000 
โทรศัพท์มือถือ : 081 271 1072  

ให้ข้อมูลทางวิชาการ
รวบรวมจากเขต

สุขภาพและ
ประมวลผลการ

ดำเนินการ 

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์
                      
 

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาตมิหาราชินี 
กรมการแพทย ์

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2354 8928
โทรศัพท์มือถือ: 08 4156 3251 
โทรสาร: 0 2354 89439                        
E-mail: Akarathan_jitnu@hotmail.com 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) 
นายแพทย์ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
มหาราชิน ี

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2354 8928 
โทรศัพท์มือถือ: 089 890 5919 
E-mail: suppawat_yoo@hotmail.com 

แพทย์หญิงฐานัดดา ศิริพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลชลบุรี 

โทรศัพท์มือถือ: 089 967 4611 
 

 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/E-mail address 
ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์
            
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 038 931 000 
โทรศัพท์มือถือ: 081 271 1072 
  

วิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

นายแพทย์อัครฐาน  
จิตนุยานนท ์                      
 

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชิน ีกรมการ
แพทย ์

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2354 8928
โทรศัพท์มือถือ: 08 4156 3251 
โทรสาร: 0 2354 89439                        
E-mail: Akarathan_jitnu@hotmail.com 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) 
นายแพทย์ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
มหาราชิน ี

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2354 8928 
โทรศัพท์มือถือ: 089 890 5919 
E-mail: suppawat_yoo@hotmail.com 

แพทย์หญิงฐานัดดา ศิริพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ โทรศัพท์มือถือ: 089 967 4611  

https://hdcservice.moph.go.th/
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/E-mail address 
ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

โรงพยาบาลชลบุรี  
นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กรมการแพทย ์

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2590 6350 
โทรศัพท์มือถือ: 098 546 3564 
E-mail: eva634752@gmail.com 

สรุปผลการดำเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค 

กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย ์ สำนักนิเทศระบบการแพทย ์
กรมการแพทย ์

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 259 06358 -59 
โทรสาร: 0 296 59851 
E-mail: supervision.dms@gmail.com 

 

mailto:supervision.dms@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบรกิารผู้สูงอาย ุ(กลุ่มวัย) 
 

หัวข้อ : สุขภาพเด็กปฐมวัย  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

คำนิยาม : เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กทุกคนได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการ ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครั้งแรก รวม กับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 
และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน (1B260) 
 

คำนิยามเพิ่มเติม (ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง) 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 
เดือน ด้วยคูม่ือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กใน
พ้ืนที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริง และ Type3 : อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
 

มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการ ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมิน
พัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
ภายใน 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า  ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กที่ พัฒนาการล่าช้า/          
ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
 

ได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM) ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้ าน เฉพาะกลุ่มที่
แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมิน
คัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
 

ได้รับการติดตามมีพัฒนาการสมวัย (สมวัย 2) หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเฉพาะกลุ่มที่แนะนำ
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) และ ประเมินพัฒนาการครั้งที่ 2 
ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วมีผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน 
 

มีพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและ
ครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242) 
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เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กปฐมวัยอายุ 9, 18, 30, 
42, 60 เดือน ที่ ประเมินด้ วยคู่มือ เฝ้ าระวังและส่ งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual: DSPM) ครั้งที่ 1 แล้วพบว่าต้องส่งต่อ และเด็กอายุ 9, 18, 30, 
42, 60 เดือน ทีส่งสัยล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และติดตามมาประเมินซ้ำ ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: DSPM ครั้งที่ 2 แล้วยังพบมีพัฒนาการล่าช้าอย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป ทั้งนี้     
ไม่นับรวมเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางพัฒนาการ ตามมาตรฐานการจำแนกโรค ICD-10 (หมวด 
F84.x, G80.x, Q90.x) 

ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน หมายถึง การที่เด็กปฐมวัย 
ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมและ/หรือประเมินพัฒนาการ  
พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้วยคู่มือประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early 
Developmental Assessment for Intervention: TEDA4 I) หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น คู่มือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข (Developmental Skill Inventory : 
DSI), คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี, โปรแกรมการฝึก/ กระตุ้นพัฒนาการตามวิชาชีพ 
(นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย) เป็นต้น 

ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน จนมีพัฒนาการสมวัย 
หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม
และ/หรือประเมินพัฒนาการพร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้วยคู่มือประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหา
พั ฒ น าการ  (Thai Early Developmental Assessment for Intervention: TEDA4 I) ห รือ เค รื่ อ งมื อ
มาตรฐานอ่ืน  ๆ เช่น คู่ มือส่ งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด  - 5 ปี  สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 
(Developmental Skill Inventory : DSI),คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี, โปรแกรม
การฝึก/ กระตุ้นพัฒนาการตามวิชาชีพ (นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย) 
เป็นต้น ภายในระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) แล้วกลับมามีพัฒนาการสมวัยตามช่วงอายุปัจจุบันทั้ง 5 ด้าน 
จากการประเมินพัฒนาการซ้ำอีกครั้งด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual: DSPM)  
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
เด็กปฐมวัยไทยสุขภาพ
แข็งแรงพัฒนาการสมวัย       

- ขับเคลื่อนงานด้าน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ผ่านคณะอนุกรรมการ
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด/
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ/คณะกรรมการ
กองทุนสุขภาพระดับ
ตำบล และสื่อสาร

- แผนปฏิบัติการของจังหวัด
และ ของ พชอ. มีการกำหนด
ประเด็นการขับเคลื่อนงาน
ด้านเด็กปฐมวัย ในเรื่องความ
ครอบคลุมการคัดกรอง และ
การติดตามดูแลเด็กสงสัย
ล่าช้า มาประเมินพัฒนาการ
ครั้งที ่2 
- การชี้แจงและคัดเลือกสถาน

- ความครอบคลุมการคัด
กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพได้ ร้อยละ 
90 
- เด็กพัฒนาการส่งสัยล่าช้าใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพได้รับการ
ติดตามกลับมาประเมิน
พัฒนาการครั้งที ่2 ได ้ร้อยละ 
90 
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

นโยบาย/ แนวทางการ
ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ
เด็กพัฒนาการล่าช้าและ
เร่งรัดติดตามเด็กท่ีมี
พัฒนาการล่าช้าเชิง
คุณภาพในการกระตุ้น
พัฒนาการให้กลับมา
สมวัยร่วมกับภาคี
เครือข่าย  
- ขับเคลื่อนกลไกความ
ร่วมมือการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ (4D) ใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขใน
หน่วยบริการปฐมภูมิที่
รับผิดชอบงานพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในพ้ืนทีใ่นการ
คัดกรองพัฒนาการเด็ก
ด้วย คู่มือ DSPM และ 
TEDA4I รวมทั้งการ
บันทึกข้อมูลลงในระบบ
และการนำข้อมูลมาใช้
ประโยชน์  
- พัฒนาทักษะการใช้ 
DSPM ของพยาบาลหลัง
คลอด ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ 
- พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
การเลี้ยงดูเด็ก แก่พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแล
เด็ก 
- การสนับสนุนสื่อ/
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าร่วม  
การยกระดับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)  
- แผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน สพด. 4D ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติระดับพ้ืนที่ 
- Child project Managers 
(CPM)  และทีมผู้ฝึกสอน
ภาคปฏิบัติ DSPM ระดับเขต
สุขภาพ กำหนดแผนในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่ 
- การจดักจิกรรมพัฒนาทักษะ
การใช้ DSPM พยาบาลหลัง
คลอดและ WCC ใน รพ.ศูนย์
และรพ.ทั่วไปทุกแห่งใน รพ.
ชุมชนที่มี PP/WCC (รวมเขต
ละ 50 คน) 
- มีการชี้แจงคัดเลือกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าร่วม
กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนพ่อ
แม่ 
- มี ระบ บ การติ ดต าม เด็ ก
พัฒนาการล่าช้าเข้าสู่ระบบ
การดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์
ที่ กำหนดและการดูแลเด็ก
พัฒนาการล่าช้าต่อเนื่อง  
- ติดตาม รวบรวม ทบทวน
ความรู้ความเข้าใจของทีมของ
โรงพยาบาล (รพศ./รพช./  
รพ.สต.) เพ่ือสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้องและวิเคราะห์
ผลการดำเนินงาน และการนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  

- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก
สังกัดในพ้ืนที่เข้าร่วมการ
ยกระดับการดำเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้าน สุขภาพ 4D   
ร้อยละ 80 
- บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่
ได้รับการฝึกสอนการใช้คู่มือ 
DSPM ภาคปฏิบัติ และมี
ความรู้ทักษะที่เพยีงพอต่อ
การกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้
เครื่องมอื TEDA4I หรือเครือง
มือมาตรฐานอื่น  
- พยาบาลหลังคลอดมีทักษะ
การใช้ คู่มือ DSPM ทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก
สังกัดในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็น
ต้นแบบโรงเรียนพ่อแม่      
เขตสุขภาพละ 1 แห่ง 
- เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์
ที่กำหนดและติดตามต่อเนื่อง
จนมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
20 



51 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

- การติดตาม รวบรวม 
และวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าจากฐานข้อมลู HDC 
(เขตสุขภาพที่ 1 - 12) 

 
 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
เด็กปฐมวัยไทยสุขภาพ
แข็งแรงพัฒนาการสมวัย       

- ขับเคลื่อนงานด้าน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ผ่านคณะอนุกรรมการ
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด/
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ/คณะกรรมการ
กองทุนสุขภาพระดับ
ตำบลและสื่อสาร
นโยบาย/ แนวทางการ
ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ
เด็กพัฒนาการล่าช้าและ
เร่งรัดติดตามเด็กท่ีมี
พัฒนาการล่าช้าเชิง
คุณภาพในการกระตุ้น
พัฒนาการให้กลับมา
สมวัยร่วมกับภาคี
เครือข่าย  
- ขับเคลื่อนกลไกความ
ร่วมมือการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ (4D) ใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขใน
หน่วยบริการปฐมภูมิที่
รับผิดชอบงานพฒันาการ
เด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ในการ
คัดกรองพัฒนาการเด็ก
ด้วย คู่มือ DSPM และ 

- การดำเนนิการตาม
แผนปฏิบัติการของจังหวัด
และของ พชอ. มีการกำหนด
ประเด็นการขับเคลื่อนงาน
ด้านเด็กปฐมวัย ในเรื่องความ
ครอบคลุมการคัดกรอง และ
การติดตามเด็กส่งสัยล่าช้า   
มาประเมินพัฒนาการครั้งที่ 2 
- ช่วยเหลือสนับสนุนและ
เยี่ยมเสริมพลังสถานพัฒนา
เดก็ปฐมวัยทุกสังกัดในการ
ดำเนินงานยกระดับการ
ดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ 
4D  
- มีการดำเนินการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
พ้ืนที่ในการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ 
DSPM และTEDA4I หรือ
เครืองมือมาตรฐานอ่ืนตาม
เกณฑ์ทีก่ำหนด 
- เสริมพลัง พยาบาลหลัง
คลอดและ WCC ใน รพ.ศูนย์
และ รพ.ทั่วไปทุกแห่ง+ใน 
รพ.ชุมชนที่มี PP/WCC ใน
การให้บริการแนะนำการใช้

- ความครอบคลุมการคัด
กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพ ได้ ร้อยละ 
90 
- เด็กพัฒนาการส่งสัยล่าช้าใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพได้รับการ
ติดตามกลับมาประเมิน
พัฒนาการครั้งที่ 2 ได้ ร้อยละ 
90 
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่าน
มาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติด้าน
สุขภาพ (4D) ร้อยละ 75 
- บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่
มีความรู้ทักษะการใช้คู่มือ 
DSPM ภาคปฏิบัติ 
- พยาบาลหลังคลอดมีทักษะ
การใช้ คู่มือ DSPM ทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
- มีต้นแบบโรงเรียนพ่อแม่ใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขต
สุขภาพละ 1 แห่ง 
- เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์
ทีก่ำหนดและติดตามต่อเนื่อง
จนมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
35 
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

TEDA4I รวมทั้งการ
บันทึกข้อมูลลงในระบบ
และการนำข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ 
- ประเมินทักษะการใช้ 
DSPM ของพยาบาลหลัง
คลอด ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ 
- พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
การเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแล
เดก็ 
- การเสริมสร้างความ
รอบรู ้(Health Literacy) 
ในเฝ้าระวัง และดูแล
ช่วยเหลือเดก็พัฒนาการ
ล่าช้าให้กับพ่อแม่/
ผู้ปกครอง และบุคลากร
เครือข่ายทีเ่กีย่วข้อง 
- การสนับสนุนสื่อ/
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
- เพ่ิมช่องทางและ
รปูแบบการเข้าถึงการ
กระตุ้นพัฒนาการในพ้ืนที่
ห่างไกลหรือภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19 
- ติดตาม รวบรวม และ
วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าจากฐานข้อมูล HDC 
(เขตสุขภาพที่ 1 - 12) 

คู่มือ DSPM แกพ่่อแม่ 
ผู้ปกครอง 
- ช่วยเหลือสนับสนุนและ
เยี่ยมเสริมพลังดำเนินงาน 
กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนพ่อ
แม่ 
- มี ระบ บ การติ ดต าม เด็ ก
พัฒนาการล่าช้าเข้าสู่ระบบ
การดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์
ที่ กำหนดและการดูแลเด็ก
พัฒนาการล่าช้าต่อเนื่อง  
- ติดตาม รวบรวม ทบทวน
ความรู้ความเข้าใจของทีมของ
โรงพยาบาล (รพศ./รพช./ 
รพ.สต.) เพ่ือสามารถบันทึก
ข้อมลูได้ถูกต้องและวิเคราะห์
ผลการดำเนินงาน และการนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  
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Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- มีการขับเคลื่อนงานด้าน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่าน
คณะอนุกรรมการเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด/
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/
คณะกรรมการกองทุน
สุขภาพระดบัตำบล อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
- มีการขับเคลื่อนกลไก
ความร่วมมือการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ (4D) ใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
อย่างน้อย 1 แหง่ 
- เด็กปฐมวัยได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I 
หรอืเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน
จนมีพัฒนาการสมวัย    
รอ้ยละ 15 
 

- แผนปฏิบัติการของจังหวัด
และของ พชอ. มีการ
กำหนดประเด็นการ
ขับเคลื่อนงานด้านเด็ก
ปฐมวัย ในเรื่องความ
ครอบคลุมการคัดกรอง และ
การติดตามเด็กสงสัยล่าช้า 
มาประเมินพัฒนาการครั้งที่ 
2 
- มีการชี้แจงคัดเลือกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าร่วม
การยกระดับสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 
(4D) 
- มีการชี้แจงคัดเลือกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าร่วม
กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนพ่อ
แม่ 
- สอนและประเมินทักษะ
การใช้ DSPM พยาบาลหลัง
คลอดและ WCC ใน รพ.
ศูนย์และ รพ.ทั่วไปทุกแห่ง+
ใน รพ.ชุมชนที่มี PP/WCC 
(รวมเขตละ 50 คน) 
- เด็กปฐมวัยได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้น
พั ฒ น าก ารด้ ว ย TEDA4 I 
หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน
จนมีพัฒนาการสมวัย ร้อย
ละ 20 
 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
พ้ืนทีใ่นการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กดว้ยคู่มือ 
DSPM และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะการเลี้ยงดูเด็ก     
แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ครูผู้ดูแลเด็กอย่างน้อย 1 
ครั้ง 
- เยี่ยมเสริมพลังขการ
ดำเนินงาน สพด. 4D ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ระดับ 
พ้ืนที่ 
- เด็กปฐมวัยได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่ามี
พัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืนจนมี
พัฒนาการสมวัย รอ้ยละ 
25 
 

- ความครอบคลุมการคัด
กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพได้ ร้อย
ละ 90 
- เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพได้รับการ
ติดตามกลับมาประเมิน
พัฒนาการครั้งที่ 2 ได้ ร้อย
ละ 90 
- บุคลากรทีร่ับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
พ้ืนทีไ่ด้รับการฝึกสอนการ
ใช้คู่มือ DSPM ภาคปฏิบัติ 
ร้อยละ 90 
- พยาบาลหลังคลอดผ่าน
การประเมินทักษะการใช้ 
คู่มือ DSPM ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ รอ้ยละ 90 
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทุกสังกัดในพื้นที่เข้าร่วมเป็น
ต้นแบบโรงเรียนพ่อแม่    
เขตสุขภาพละ 1 แห่ง 
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนา 
เดก็ปฐมวัยแห่งชาติด้าน
สุขภาพ (4D) ร้อยละ 75 
- เด็กปฐมวัยได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้น
พั ฒ น าก ารด้ ว ย TEDA4 I 
หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน
จนมีพัฒนาการสมวัย ร้อย
ละ 35 
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ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
1. ร้อยละเด็กปฐมวัยได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
2. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
3. ร้อยละเด็กปฐมวัยได้รับการติดตาม 
4. ร้อยละเด็กได้รับการติดตามมีพัฒนาการสมวัย (สมวัย 2) 
5. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้า 
๖. ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้น

พัฒนาการ TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน จนมีพัฒนาการสมวัย 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ) 

ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  =    

 รายการข้อมูล :  
  A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน   
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก 

  a = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน และประเมินซ้ำแล้วผลการ
ประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน 

  B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง) 

1. ร้อยละเด็กปฐมวัยได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

 สูตรคำนวณตัวชี้วัด  =    

 รายการข้อมูล : 
  A = จำนวนเด็กอายุ 9 , 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับ   
การตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด  

  B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนทีอ่ยู่อาศัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

2. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 

 สูตรคำนวณตัวชี้วัด  =    
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รายการข้อมูล : 
  C = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้ง
แรก) ที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 
  D = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้ง
แรก) ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
  A = จำนวนเด็กอายุ 9 , 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับ    
การตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด 
 

3. ร้อยละเด็กปฐมวัยได้รับการติดตาม 

 สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  =    

รายการข้อมูล : 
  E = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้ง
แรก) ที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมา
ประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที ่2 
  C = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้ง
แรก) ที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 

4. ร้อยละเด็กได้รับการติดตามมีพัฒนาการสมวัย (สมวัย 2) 
 สูตรคำนวณตัวชี้วัด =    

     รายการข้อมูล : 
  G = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก ได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้ว
ผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน (สมวัยครั้งที่สอง) 
  F = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วยคู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ที่ ได้รับ         
การตดิตามท้ังหมดภายใน 30 วัน 

5. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้า 

  สูตรคำนวณตัวชีวั้ด =   =    

 รายการข้อมูล : 
    C = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการ
โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุ
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ของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ที่ต้องส่งต่อทันที (เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/    
ความผิดปกติอย่างชัดเจน) (1B262) 
  G = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก ได้รับการติดตามให้ ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำ
ภายใน 30 วัน แล้ว ผลการประเมิน ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน  
  A = จำนวนเด็กอายุ 9 , 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับ    
การตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด 

 ๖. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้ น
พัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน จนมีพัฒนาการสมวัย 
                       สูตรคำนวณตัวชี้วัด =      (C/D) x 100 

 C = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I หรอืเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย 

D = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วไดร้ับการกระตุ้น 
พัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นครบตามเกณฑแ์ล้วได้รับการติดตามมาประเมินพัฒนาการ
ซ้ำอีกครั้งด้วย DSPM 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ , กรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นพ.ธีรชัย บญุยะลพีรรณ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ กรมอนามัย 

Tel. 0 2590 4417  
Mobile  089 144 4208 
e-mail :  teerboon@hotmail.com 

- เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการ
สมวัย 

พญ.จันทร์อาภา สุขทพัภ ์  นายแพทย์ชำนาญการ 
สถาบันราชานกุูล 
กรมสุขภาพจิต  

Tel. 0-2248-8900 ต่อ70390   
Mobile 08-6788-9981 
e-mail : janarpar@gmail.com 

เด็กปฐมวัยได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I 
หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น
จนมีพัฒนาการสมวัย 
 

 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนชำนาญการพิเศษ 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ กรมอนามัย 

Tel. 0 2590 4417  
Mobile  081 466 3696 
e-mail : sutin.p@anamai.mail.go.th 

- เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการ
สมวัย 

พญ.นพวรรณ  ศรีวงศ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบัน 
ราชานกุูล  กรมสุขภาพจิต  

Tel. 0-2248-8900 ต่อ 70390   
Mobile 08 1854 5689 
e-mail : noppsriw@hotmail.com 

เด็กปฐมวัยได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้น

mailto:janarpar@gmail.com
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 
พญ.จันทร์อาภา สุขทพัภ ์  นายแพทย์ชำนาญการ 

สถาบันราชานกุูล 
กรมสุขภาพจิต  

Tel. 0-2248-8900 ต่อ70390   
Mobile 08-6788-9981 
e-mail : janarpar@gmail.com 

พัฒนาการด้วย TEDA4I 
หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น
จนมีพัฒนาการสมวัย 
 

 

mailto:janarpar@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบรกิารผู้สูงอาย ุ(กลุ่มวัย) 
 

หัวข้อ  สุขภาพเด็กปฐมวัย  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน 
 

คำนิยาม 
1) เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
2) กราฟการเจริญ เติบ โตของเด็กอายุ  0  - 5  ปี  กรมอนามัย ปี  พ .ศ . 2563 หมายถึง  

กราฟการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ที่ประยุกต์จากมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 - 5 ปี 
ขององค์การอนามัยโลก ปี  พ.ศ. 2558 และเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5  -19 ปี  
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 โดยเริ่มใช้ในการประมวลผลในระบบฐานข้อมูล HDC ไตรมาสที่ 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

3) สูงดี หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนขา้งสูง หรือสูง) 
เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต ความยาวหรือส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ของเด็กอายุ 0 – 5 ปี กรมอนามัย 
ปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาวหรือ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 

4) สมส่วน หมายถึง น้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์
ความยาวหรือส่วนสูง ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่า -1.5 SD ถึง +1.5 SD  
ของน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 

5) สูงดีสมส่วน หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงอยู่ ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ ำหนัก 
อยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
1) เด็กอายุ 0 – 5 ปี 
ได้รับการชั่งน้ำหนัก  
วัดความยาว/ส่วนสูง 
2) เดก็อายุ 0 – 5 ปี  
สูงดีสมส่วน 

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ผ่านกลไกตำบลมหัศจรรย์ 
1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน 
โดยการมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายระดับตำบล ทั้งหมด 
4 องค์ประกอบ ได้แก่  
1.1 กลไกการขับเคลื่อนงาน
แบบบูรณาการ ของภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแกนหลัก รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย 

1. ติดตามการขับเคลื่อน
งานประเด็นการส่งเสริม
โภชนาการของเด็กปฐมวัย 
ผ่านแผนปฏิบัติการ ระดับ
จังหวัด  
2. ติดตามการขับเคลื่อน
งานตำบลมหัศจรรย ์
1,000 วัน Plus สู ่ 
2,500 วัน ผ่าน
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
และระดับตำบล   

1) ร้อยละ 90 ของ 
เด็กอายุ 0 – 5 ปี 
ได้รับการชั่งน้ำหนัก  
วัดความยาว/ส่วนสูง 
2) ร้อยละ 66 ของ 
เดก็อายุ 0 – 5 ปี  
สูงดีสมส่วน 
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ชุมชน ท้องถิ่น เกิดการมีส่วน
ร่วมและเป็นการเจ้าของการ
ดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชน  
1.2 การพัฒนาคุณภาพงาน
บริการสาธารณสุขและงาน
บริการด้านสังคม  
1.3 การพัฒนาสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย  
1.4 การมีส่วนร่วมของชุมชน
และครอบครัว  
(ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ระดับตำบล) 
2. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ผ่านกลไกความร่วมมือการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
(4D) ในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (Diet) 
มุ่งเนน้การส่งเสริมโภชนาการ
การจัดอาหารตามวัยที่
เหมาะสม รวมถึงการเฝ้าะวัง
และส่งเสริมการเจริญเติบโต 
ของเด็กที่เข้าสู่ระบบการเรียน
การสอนในสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวัยหรือโรงเรียนระดับ
อนุบาลในพืน้ที่ เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนได้รบัการเฝ้า
ระวังการเจริญเติบโต โดยการ
ชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/
ส่วนสูง จุดกราฟและแปลผล
ภาวะการเจรญิเติบโต รวมถึง
การแจ้งผลให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็กทราบภาวะการ
เจริญเติบโตของบุตรหลาน 
และมีการส่งเสริมให้เด็กได้กิน
อาหารตามวัยที่ครบถ้วน 
เพียงพอ และหลากหลาย 

3. ติดตาม เฝ้าระวังการ
ประเมินภาวะโภชนาการและ
เฝ้าระวังการเจริญเติบโตให้
เด็กแรกเกิด – 5 ปี 11 
เดือน 29 วัน  ได้รับการชั่ง
น้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง 
ทุก 3 เดือน 
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ตลอดจนมีมีกิจกรรมทางกาย 
ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของแต่ละช่วงวัย  
3. การส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพ เรื่องโภชนาการและ
การเจริญเติบโตของเด็ก
ปฐมวัย 
 - การส่งเสริมให้หญิง
ตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
ได้รับความรู้และทักษะการ
เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับ
การเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์ รวมถึงการกินอาหารที่
ครบถ้วน เพียงพอและหลาก
ของหญิงให้นมบุตร เพ่ือให้
สร้างน้ำนมคุณภาพ สำหรับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่าง
น้อย 6 เดือน และกินนมแม่
ควบคู่กับอาหารตามวัย
ต่อเนื่อง จนถึงอายุ 2 ปี  
- ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย ไดมี้ความรู้   
ความเข้าใจ ความตระหนักถึง
ความสำคัญของการจัด
อาหารตามวัยที่เหมาะสมและ
ถูกต้องสำหรับเด็กปฐมวัย 
รวมถึงความสำคัญของการ
เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของ
เด็กปฐมวัย โดยการชั่ง
น้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง
การจุดกราฟและแปลการ
เจริญเติบโต อย่างทุก 3 เดือน 
ผ่านกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 
ในคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) 
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
1) เด็กอายุ 0 – 5 ปี 
ได้รับการชั่งน้ำหนัก  
วัดความยาว/ส่วนสูง 
2) เดก็อายุ 0 – 5 ปี  
สูงดีสมส่วน 

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ผ่านกลไกตำบลมหัศจรรย์ 
1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน 
โดยการมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายระดับตำบล ทั้งหมด 
4 องค์ประกอบ ได้แก่  
1.1 กลไกการขับเคลื่อนงาน
แบบบูรณาการ ของภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแกนหลัก รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย 
ชุมชน ท้องถิ่น เกิดการมีส่วน
ร่วมและเป็นการเจ้าของการ
ดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชน  
1.2 การพัฒนาคุณภาพงาน
บริการสาธารณสุขและงาน
บริการด้านสังคม  
1.3 การพัฒนาสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย  
1.4 การมีส่วนร่วมของชุมชน
และครอบครัว  
(ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ระดับตำบล) 
2. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ผ่านกลไกความร่วมมือการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
(4D) ในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (Diet) 
มุ่งเนน้การส่งเสริมโภชนาการ
การจัดอาหารตามวัยที่
เหมาะสม รวมถึงการเฝ้าะวัง
และส่งเสริมการเจริญเติบโต 
ของเด็กที่เข้าสู่ระบบการเรียน
การสอนในสถานพัฒนาเด็ก

1. ติดตามการขับเคลื่อน
งานประเด็นการส่งเสริม
โภชนาการของเด็กปฐมวัย 
ผ่านแผนปฏิบัติการ ระดับ
จังหวัด  
2. ติดตามการขับเคลื่อน
งานตำบลมหัศจรรย์ 
1,000 วัน Plus สู ่ 
2,500 วัน ผ่าน
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
และระดับตำบล   
2. ติดตาม เฝ้าระวังการ
ประเมินภาวะโภชนาการและ
เฝ้าระวังการเจริญเติบโตให้
เด็กอายุ 0 – 5 ปี ได้รับการ
ชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/
ส่วนสูง ทุก 3 เดือน 

1) ร้อยละ 90 ของ 
เด็กอายุ 0 – 5 ปี 
ได้รับการชั่งน้ำหนัก  
วัดความยาว/ส่วนสูง 
2) ร้อยละ 66 ของ 
เดก็อายุ 0 – 5 ปี  
สูงดีสมส่วน 
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ปฐมวัยหรือโรงเรียนระดับ
อนุบาลในพืน้ที่ เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนได้รบัการเฝ้า
ระวังการเจริญเติบโต โดย
การชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/
ส่วนสูง จุดกราฟและแปลผล
ภาวะการเจรญิเติบโต รวมถึง
การแจ้งผลให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็กทราบภาวะการ
เจริญเติบโตของบุตรหลาน 
และมีการส่งเสริมให้เด็กได้กิน
อาหารตามวัยที่ครบถ้วน 
เพียงพอ และหลากหลาย 
ตลอดจนมีมีกิจกรรมทางกาย 
ที่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของแต่ละช่วงวัย  
3. การส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพ เรื่อง โภชนาการ
และการเจริญเติบโตของเด็ก
ปฐมวัย 
 - การส่งเสริมให้หญิง
ตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
ได้รับความรู้และทักษะการ
เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับ
การเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์ รวมถึงการกินอาหารที่
ครบถ้วน เพียงพอและหลาก
ของหญิงให้นมบุตร เพ่ือให้
สร้างน้ำนมคุณภาพ สำหรับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่าง
น้อย 6 เดือน และกินนมแม่
ควบคูก่ับอาหารตามวัย
ต่อเนื่อง จนถึงอายุ 2 ปี  
- ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย ไดมี้ความรู้ ความ
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

เข้าใจ ความตระหนักถึง
ความสำคัญของการจัด
อาหารตามวัยที่เหมาะสมและ
ถูกต้องสำหรับเด็กปฐมวัย 
รวมถึงความสำคัญของการ
เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของ
เด็กปฐมวัย โดยการชั่ง
น้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง
การจุดกราฟและแปลการ
เจริญเติบโต อย่างทุก 3 เดือน 
ผ่านกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 
ในคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) 

 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. เด็กอายุ 0 – 5 ปี ได้รับ
การชั่งน้ำหนัก วัดความ
ยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 90  

เด็กอายุ 0 – 5 ปี ได้รับการ
ชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/
ส่วนสูง ร้อยละ 90 

เด็กอายุ 0 – 5 ปี ได้รับ
การชั่งน้ำหนัก วัดความ
ยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 90 

เด็กอายุ 0 – 5 ปี 
ได้รับการชั่งน้ำหนัก 
วัดความยาว/ส่วนสูง 
ร้อยละ 90 

2. เด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดี
สมส่วน ร้อยละ 66  

เด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสม
ส่วน ร้อยละ 66 

เด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดี
สมส่วน ร้อยละ 66 

เด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดี
สมส่วน ร้อยละ 66 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
1. เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเตี้ย (ไมเ่กินร้อยละ 10) 
2. เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะผอม (ไม่เกินร้อยละ 5) 
3. เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 9) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ) 
A1 = จำนวนเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน 

 B1 = จำนวนเด็กอายุ 0 - 5 ปี ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
B2 = จำนวนเด็กอายุ 0 - 5 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดความยาวหรือส่วนสูง 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน = (A1 /B2) × 100 
2. ร้อยละความครอบคลุมเด็กอายุ 0 – 5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง  

= (B2/ B1) × 100  
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามยั สำนักโภชนาการ  

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นางสาววารีทิพย ์พึ่งพันธ ์ ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญ
การพิเศษ 
สำนักโภชนาการ  

Tel. 0 2590 4327       
 E-mail : wareethip.p@anamai.mail.go.th 

เด็กอาย ุ0 – 5 ป ีสูงดี
สมส่วน 

นางสาววราภรณ์  จิตอาร ี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ  
สำนักโภชนาการ  

Tel. 0 2590 4902  
e-mail : waraporn.ji@anamai.mail.go.th 

เด็กอาย ุ0 – 5 ป ีสูงดี
สมส่วน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นางสาววราภรณ์  จิตอาร ี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ  
สำนักโภชนาการ  

Tel. 0 2590 4902  
e-mail : waraporn.ji@anamai.mail.go.th 

เด็กอาย ุ0 – 5 ป ีสูงดี
สมส่วน 

นางสาวภาพิมล บญุอิ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ  
สำนักโภชนาการ 

Tel. 0 2590 4901 
e-mail : papimon.b@anamai.mail.go.th 

เด็กอาย ุ0 – 5 ป ีสูงดี
สมส่วน 

 

mailto:wareethip.p@anamai.mail.go.th
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบรกิารผู้สูงอาย ุ(กลุ่มวัย) 

หัวข้อ  สร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง (กลุ่มเด็กปฐมวัย) 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 
 

คำนิยาม - เด็กอายุ 3 ปี หมายถึง เด็กที่อายุ 3 ปี ถึง 3 ปี 11 เดือน 29 วัน 
            - ปราศจากโรคฟันผุ (Caries free) หมายถึง ไม่มีรูฟันผุ ฟันถอน และอุด เนื่องมาจากโรคฟันผุ 
สถานการณ ์

สถานการณ์โรคฟันผุในเด็กไทยถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูงมีผลต่อภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต 
เด็กไทยอายุ ๓ ปี ซึ่งเป็นขวบปีแรกท่ีมีฟันน้ำนมข้ึนครบ มีปัญหาโรคฟันผุร้อยละ ๕๒.๙ และเมื่อเด็กอายุ ๕ ปี 
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๗๕.๖ และมีฟันค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุดอยู่ที่ 4.5 ซี่/คน กิจกรรมการดำเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 พบว่าเด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก  
อยู่ในระดับต่ำ โดยเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจฟันเพียง ร้อยละ 44.8 เด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจฟันและ
ทาฟลูออไรด์วานิช ร้อยละ 41.4 และ 36.2 ตามลำดับ หากเด็กได้รับการตรวจ ประเมินโรคฟันผุ ได้รับคำแนะนำ 
และบริการทันตกรรมป้องกันที่เหมาะสม จะนำไปสู่การลดการเกิดฟันผุและการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร  
ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี   

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
เด็กปฐมวัยได้รับบริการส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปาก (ตรวจสุขภาพช่องปาก ฝึกแปรงฟันแบบ

ลงมือปฏิบัติในผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี และเคลือบ/ทาฟลูออไรด์) 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
1. เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับ

บริการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 

2. เด็กอายุ 0-2 ปี 
ผู้ปกครองได้รับการ
ฝึกแปรงฟันแบบลง
มือปฏิบัติ หรือได้รับ
การฝึกแปรงฟันแบบ
ลงมือปฏิบัติและ 
plaque control  

3. เด็กอายุ 0-2 ปี 
เคลือบ/ทาฟลูออไรด์
เฉพาะที่ 

4. เด็กอายุ 3 ปี ได้รับการ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ป้องกันโรคในช่องปากใน 3 
setting คือ 

หน่วยบริการ: คลินิกสุขภาพ
เด็กด ี(WCC) โดยมีกิจกรรม
สำคัญ คือ ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก ฝึกแปรงฟันแบบลงมือ
ปฏิบัติในผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี 
และเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ และ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง
พาบุตรหลานมาตรวจสุขภาพ
ช่องปากทุกครั้งที่มารับวัคซีน 
ชุมชน: กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
ในชุมชน ที่มีความพร้อมในการ

1. ชุมชนมีการ
ขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากผ่านกลไก
ตำบลมหัศจรรย์ 
1,000 วัน plus 
สู่ 2,500 วัน 

2. พ้ืนที่มีการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน สพด. 
4D ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ  
 

1. ร้อยละ 30 ของ
เด็กอายุ 0-2 ปี 
ไดร้ับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

2. ร้อยละ 30 ของ
เด็กอายุ 3 ปี 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ตรวจสุขภาพช่องปาก เฝ้าระวังและส่งเสริมการดูแล
สุขภาพช่องปาก โดยมีความ
ร่วมมือของภาครัฐและชุมชน 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน รวมถึงการขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผ่าน
กลไกตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน 
plus สู ่2,500 วัน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย: มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากภายใต้แนวคิด ปตท. 
คือ 

ป : แปรงฟันถูกวิธีด้วย 
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์          
ต : ตรวจฟันโดยครูผู้ดูแล
ทุกวัน และ  
ท : รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโรค
ฟันผุ ภายใต้นโยบายการ
พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพ  (4D : 
Development and 
Play/Diet/Dental/ 
Disease) ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาต ิ

2. มาตรการสร้างความรอบรู้ 
เรื่องการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก โดยผ่านกระบวนการ
ให้ความรู้ในกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ (ผ่าน
ผู้ปกครอง) และ E-
learning แนวทางการคัด
กรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุ
ในเด็กปฐมวัย (ผ่าน

3. มีการให้ความรู้
เรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปากใน
โรงเรียนพ่อแม่
อย่างต่อเนื่อง 

4. ติดตามและ
ประเมนิผลการ
สร้างความรอบรู้
ผ่าน E-learning 
แนวทางการคัด
กรองและเฝ้าระวัง
โรคฟันผุในเด็ก
ปฐมวัย 

5. ประเมินและ
ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐานอนามัย
แม่และเด็กใน 
WCC 

6. ติดตามผลการ
ดำเนินงานจาก
ระบบรายงาน
ข้อมูล HDC 
report กระทรวง
สาธารณสุข 



67 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

บุคลากรสาธารณสุข) 
และประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
1. เด็กอายุ 0-2 ปี 

ได้รับบริการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

2. เด็กอายุ 0-2 ปี 
ผู้ปกครองได้รับการ
ฝึกแปรงฟันแบบลง
มือปฏิบัติ หรือได้รับ
การฝึกแปรงฟันแบบ
ลงมือปฏิบัติและ 
plaque control  

3. เด็กอายุ 0-2 ปี 
เคลือบ/ทา 
ฟลูออไรด์เฉพาะที่ 

4. เด็กอายุ 3 ปี ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ป้องกันโรคในช่องปากใน 
3 setting คือ 

หน่วยบริการ: คลินิกสุขภาพ
เด็กด ี(WCC) โดยมีกิจกรรม
สำคัญ คือ ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก ฝึกแปรงฟันแบบลงมือ
ปฏิบัติในผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี 
และเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ และ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง
พาบุตรหลานมาตรวจสุขภาพ
ช่องปากทุกครั้งที่มารับวัคซีน 
ในชุมชน: จัดกิจกรรมโรงเรียน
พ่อแม ่อาจจัดทำใน
สถานพยาบาลของรัฐ หรือใน
ชุมชนที่มีความพร้อมโดยมี
ความร่วมมือของภาครัฐและ
ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน ขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผ่าน
กลไกตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน 
plus สู ่2,500 วัน 
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย: 
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากตามหลัก ปตท. คือ แปรง
ฟันถูกวิธีด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ ตรวจฟันเป็นกิจวัตร 
และรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโรคฟันผุ 
ผ่านการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D : 
Development and 

1. ชุมชนมีการ
ขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากผ่านกลไกตำบล
มหัศจรรย์ 1,000 
วัน plus สู่ 2,500 
วัน 

2. พ้ืนที่มีการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน สพด. 
4D ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ  

3. มีการให้ความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพช่อง
ปากในโรงเรียนพ่อ
แม่อย่างต่อเนื่อง 

4. ติดตามและ
ประเมินผลการสร้าง
ความรอบรู้ผ่าน E-
learning แนว
ทางการคัดกรอง
และเฝ้าระวังโรคฟัน
ผุในเด็กปฐมวัย 

5. ประเมินและ
ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐานอนามัย
แม่และเด็กใน 
WCC 

6. ติดตามผลการ
ดำเนินงานจาก
ระบบรายงาน
ข้อมูล HDC 

1. ร้อยละ 50 ของ
เด็กอายุ 0-2 ปี 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

2. ร้อยละ 50 ของ
เด็กอายุ 3 ปี 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

Play/Diet/Dental/ Disease) 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 
2. มาตรการสร้างความรอบรู้ 

เรื่องการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก โดยผ่านกระบวนการ
ให้ความรู้ในกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ (ผ่าน
ผู้ปกครอง) และ E-
learning แนวทางการคัด
กรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุ
ในเด็กปฐมวัย (ผ่าน
บุคลากรสาธารณสุข) 

report กระทรวง
สาธารณสุข 

 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
 
 

- เด็ก 0-2 ปี ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปากไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 
- เด็ก 3 ปี ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

 

 - เด็ก 0-2 ปี ได้รับการ 
ตรวจสุขภาพช่องปากไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 
- เด็ก 3 ปี ได้รับการ 
ตรวจสุขภาพช่องปากไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 
- เด็ก 3 ปี ปราศจากฟัน 
ผุ ร้อยละ 75 

 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก  

2. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 18 เดือนมีฟันผุในฟันน้ำนม  

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ): (A/B) x 100  

A = จำนวนเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่มีรูฟันผุ ฟันถอน และอุด เนื่องมาจากโรคฟันผุ 

B = จำนวนเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย  สำนักทันตสาธารณสุข 
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ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นางสาวพรชเนตต์ บุญคง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ 
สำนักทันตสาธารณสุข 

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2590 4956   
โทรศัพท์มือถือ 08 6596215 
E-mail: 
Phonchanet.b@anamai.mail.go.th 

ร้อยละ เด็กอาย ุ3 ป ี
ปราศจากฟันผ ุ

นางสาวปาจรียภัทร นาควารี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
สำนักทันตสาธารณสุข 

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2590 4956   
โทรศัพท์มือถือ 06 5549 1914    
E-mail: 
pachareeyaphat.n@anamai.mail.go.th 

ร้อยละ เด็กอาย ุ3 ป ี
ปราศจากฟันผ ุ

 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 
นางสาวนพวรรณ โพชนุกูล   ตำแหน่ง ทันตแพทย์เช่ียวชาญ 

สำนักทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2590 4956   
โทรศัพท์มือถือ 06 1929 3651   
E-mail: 
noppawan.p@anamai.mail.go.th 

ร้อยละ เด็กอาย ุ3 ป ี
ปราศจากฟันผ ุ

นางปฐมา เชาวนเมธา ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ 
สำนักทันตสาธารณสุข 

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2590 4956 
โทรศัพท์มือถือ 08 6904 4914   
E-mail: patamasingha@gmail.com 

ร้อยละ เด็กอาย ุ3 ป ี
ปราศจากฟันผ ุ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบรกิารผู้สูงอาย ุ(กลุ่มวัย) 

หัวข้อ : กลุ่มวัยทำงาน  
ตัวช้ีวัด : 1) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร 
            2) ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ                         
1) สถานการณ์การฆ่าตัวตาย 

 สถานการณ์การฆ่าตัวตายสำเร็จที่เกิดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 ) ในการวิเคราะห์ข้อมูลการฆ่าตัวตายในครั้งนี้ ศูนย์เฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาล     
จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้ใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ ระบบรายงานการเฝ้าระวังฆ่าตัวตายกรณี     
ฆ่าตัวตายสำเร็จ (รง 506 S) และข้อมูลจากใบมรณบัตร 
            จำนวนและอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ข้อมูลในช่วง 11 เดือน ของปีงบประมาณ 2565 จาก 2 
แหล่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้  

- ข้อมูลใบมรณบัตร พบว่า จำนวนคนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 4,625 คนหรือเท่ากับ 7.09           
ต่อแสนประชากร 

- ข้อมูลรายงาน รง506S พบจำนวนการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 4,451 คนหรือเท่ากับ 6.47        
ต่อแสนประชากร ดังภาพที่ 1 

 
ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบข้อมูลระหวา่งใบมรณบตัรและ รง.506 S ช่วงเดีอนตุลาคม 2564- สิงหาคม 2565 
ที่มา : ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นราชนครินทร์  

          แม้ค่าความแตกต่างของสถิติแต่ละรายเขตสุขภาพ ในชุดสองฐานข้อมูล จะมีความแตกต่างกัน     
หากแต่เมื ่อจัดลำดับความรุนแรงของปัญหา พบว่า  มีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน นั ้นคือ          
เขตสุขภาพที่ 1 เป็นเขตที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด รองลงมา คือ เขตสุขภาพที่ 2, เขตสุขภาพที่ 11, และ   
เขตสุขภาพที ่3 ตามลำดับ เมื่อนำข้อมูลใบมรณบัตรมาวิเคราะห์รายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตาย
สำเร็จสูงสุด 5 อันดับแรกของประเทศ คือ จังหวัดเชียงใหม่ (13.51 ต่อแสนประชากร) แม่ฮ่องสอน (13.27 
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ต่อแสนประชากร) พะเยา (13.16 ต่อแสนประชากร) ตาก (12.49 ต่อแสนประชากร) และเชียงราย (12.41 
ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าข้อมูลจากใบมรณบัตรมีแนวโน้มต่ำกว่าความเป็นจริงจากหลายสาเหตุ เช่น 
การบันทึกข้อมูลของการวิน ิจฉัยโรค (ICD-10-X60-X64) ในระบบ Health Data Center กระทรวง
สาธารณสุขดังนั้น การรวบรวมข้อมูลฆ่าตัวตายหลายปีที่ผ่านมาจึงผลักดันให้แต่ละจังหวัด  ในเขตสุขภาพ
รวบรวมข้อมูลผ่านรายงานรง. 506S โดยคาดหวังว่าจะได้ข้อมูลใกล้เคียงกับความเป็นจริงในพื้นที่มากที่สุด 
เมื่อพิจารณาจากกราฟจะเห็นได้ว่า จำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จมีอยู่ 3 เขตสุขภาพที่ข้อมูลจาก รง 506S       
มีมากกว่าข้อมูลจากใบมรณบัตร ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1,2,3 นั่นแสดงว่าทั้ง 3 เขตสุขภาพนี้ ผู้รับผิดชอบได้
เก็บข้อมูลและรายงานอย่างคอรบคลุม ส่วนอีก 10 เขตสุขภาพ ข้อมูลจาก รง 506S ต่ำกว่าจากใบมรณบตัร 
จึงน่าเป็นห่วงว่า 10 เขตสุขภาพดังกล่าว ข้อมูลฆ่าตัวตายที่ได้จะต่ำกว่าความเป็นจริงและโดยเฉพาะเขต
สุขภาพ 13 หรือ กรุงเทพมหานคร ไม่มีการรายงาน รง 506S 

 

เหตุปัจจัยของการฆ่าตัวตายในคนไทย 
          ปัจจัยของการฆ่าตัวตายมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตตามห้วงเวลา จากการติดตาม
วิเคราะห์ข้อมูลและสังเกตการฆ่าตัวตายในคนไทยพบว่า การฆ่าตัวตายในบุคคลแต่ละครั้ง จะเกิดขึ้นเมื่อมีครบ 
5 เงื่อนไขสำคัญ ได้แก่1)บุคคลนั้นต้องมีปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) ที่โน้มนำให้ฆ่าตัวตายได้มากกว่าคนทั่วไป     
2) มีสิ่งกระตุ้น (Trigger) หรือปัจจัยกระตุ้น (Precipitating Factors) ให้คิดและกระทำฆ่าตัวตาย 3) เข้าถึง
วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ฆ่าตัวตายได้ง่าย หรือด่านกั้นล้มเหลว 4) การเฝ้าระวังป้องกันล้มเหลว 5) บุคคล
ปัจจัยปกป้อง (Protective Factors) ที่อ่อนแอ ข้อมูลจากรายงาน รง 506S ที่รวบรวมได้ครบ 12 เดือน 
(ต.ค.64-ก.ย.65) แสดงให้เห็นเหตุปัจจัยทั้ง 5 ได้เพียงบางส่วน ดังแสดงในภาพด้านล่าง 
          ข้อมูลจากรายงาน รง. 506 S (ต.ค.64-ก.ย. 65) พบว่า การฆ่าตัวตายสำเร็จเป็นเพศชาย ร้อยละ 

79.5 ผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างร้อยละ  34.5 วิธีการที่ใช้เป็นการผูกคอร้อยละ 
82.6 รองลงมาคือ ใช้อาวุธปืน ร้อยละ 6.2 และใช้ยากำจัดวัชพืช ร้อยละ 3.3 โดยก่อนเสียชีวิตพบสัญญาณ
เตือน การฆ่าตัวตายเพียง ร้อยละ 25.8 บ่งบอกถึงระบบการเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายสำเร็จล้มเหลว 
          จากการติดตามประเมินผลการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายในภาพรวมของประเทศ พบว่า
มีปัญหาสำคัญเชิงระบบและการดำเนินงานทำให้ประสิทธิผลที่ได้ไม่ดีเท่าท่ีควรในหลายจังหวัด มีดังต่อไปนี้ 
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1) ฐานข้อมูลที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น ใบมรณบัตร หรือ รง 506S การรวบรวมดังกล่าวให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการฆ่าตัวตายไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่ทันเวลา 

2) ระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายระดับจังหวัดยังไม่เป็น active surveillance และ ไม่ไว ทันต่อปัจจัย 
ที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมปัญหา 

3) การป้องกันฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ (กลุ่มเสี่ยวเลยงแต่ละจังหวัดไม ่
เหมือนกัน) และวิธีการไม่มีประสิทธิผลดีพอ 

4) การป้องกันฆ่าตัวตายซ้ำในผู ้ที ่เคยฆ่าตัวตายยังไม่ครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมายและวิธีย ังไม่มี
ประสิทธิผลดีพอเพ่ือลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นของประเทศ และให้การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงต้องจัดการกับปัญหาของระบบและปัญหาการดำเนินงานดังกล่าว โดยต้องปรับระบบเฝ้าระวัง
ระดับจังหวัดให้เป็น Active surveillance ปรับเปลี ่ยนวิธีการและเครื ่องมือที ่ใช้รวบรวมข้อมูลเมื ่อเกิด
อุบัติการณ์เป็นการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย นำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสอบสวนโรคมาวิเคราะห์และ
แปรผลโดยทีมผู ้รับผิดชอบของจังหวัดร่วมกับทีมสุขภาพจิตจากศูนย์สุขภาพจิต/โรงพยาบาลจิตเวชที่
รับผิดชอบพื้นท่ีนั้นๆเพ่ือเรียนรู้ร่วมกัน แล้วกระจายผลที่วิเคราะห์ได้นั้นไปยังผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดและอำเภอ
เพ่ือนำไปกำหนดมาตรการจัดการที่ตรงกับเหตุปัจจัยของแต่ละพ้ืนที่หรือกลุ่มเสี่ยงในแต่ละจังหวัด 

การรวบรวมข้อมูลต้องใช้วิธีการใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งฆ่าตัวตายสำเร็จ
และการพยายามฆ่าตัวตายแทนการเก็บรวบรวมรายงานข้อมูลในรูปแบบเดิมซึ่งไม่สามารถแยกปัจจัยกระตุ้น 
ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยปกป้อง รวมทั้งข้อมูล Gap ของระบบบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย วิธีการ
ดังกล่าว คือการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายและการกระทำรุนแรงต่อตนเอง (Self Directed Violence, SDV)   
ที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ซ่ึงจะผสมผสานการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาและการให้
การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเข้าด้วยกัน การสอบสวนโรคในรูปแบบใหม่นี้จะใช้แหล่งข้อมูลทั้งจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และ แหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่บุคคล เช่น แฟ้มประวัติการป่วย จดหมายลาตาย ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 
และเอกสารที่เกี่ยวข้ออ่ืนๆ 

เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของการฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายแตกต่างกัน ไปตามบริบทของแต่ละ
จังหวัด จึงไม่ควรใช้ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของประเทศหรือภาพรวมของเขตไปกำหนดกลุ่มเสี่ยงเพ่ือ
ดำเนินการป้องกันในกลุ่มเดียวกันทุกจังหวัดในเขต ควรกำหนดกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในจังหวัดจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี ่ยงจากรายงานการสอบสวนโรค  ที่ทีมสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายรวบรวมจาก
อุบัติการณ์ฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในจังหวัด และควรเสริมพลังให้ญาติ มีส่วนร่วมเฝ้าระวัง
โดยอบรมญาติให้สามารถจับสัญญาณเตือนและพัฒนาญาติให้มีทักษะสำหรับช่วยเหลือเบื้องต้น  

รวมทั้ง มีช่องทางให้ญาติหรือผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เช่นพยาบาลจิตเวชหรือ
นักจิตวิทยาเพื่อขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือหรือประสานการส่งต่อได้สะดวกรวดเร็ว อีกประการหนึ่ง
ปัจจัยกระตุ้นที่เป็นวิกฤติในชีวิตทำให้กลุ่มเสี่ยงคิดและกระทำการฆ่าตัวตายมีหลากหลายนอกเหนือจากปัญหา
สุขภาพจิต เช่น ปัญหาเศรษกิจ(ตกงาน ถูกทวงหนี้นอกระบบ) ปัญหากฎหมาย(ถูกฟ้องล้มละลาย หรือเป็นคดี
ความ ถูกยึดทรัพย์สิน) ปัญหาอาชีพการงาน ปัญหาการเรียน ดังนั้นการช่วยเหลือจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจาก
หลายสาขาอาชีพ ได้แก่ นักกฎหมาย นักการเงิน นักพัฒนาชุมชน ตำรวจ ฯลฯ ซึ่งแต่ละจังหวัดอาจแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการในนามคณะกรรมการช่วยเหลือ  หรือ อาจในรูปเครือข่ายอาสาสมัคร จึงจะทำให้             
การช่วยเหลือประสบผลสำเร็จ 
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2) สถานการณ์โรคซึมเศร้า  
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับประเทศ (ไม่รวม

กรุงเทพมหานคร) ร้อยละ 89.03 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) ดังแสดงในภาพที่ 2 เมื่อพิจารณาเป็น
รายเขตสุขภา พพบว่าเขตสุขภาพที่ 3 มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
122.40 รองลงมา คือ เขตสุขภาพท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 122.16 พบว่า บางพ้ืนที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ
ไม่ถึง 74% (เป้าหมายปี 65 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา เศรษฐกิจฉบับที่ 12) ข้อมูลใน 12 เขต มีพื้นที่เข้าถึง
บริการบรรลุเป้าหมายจำนวน 71 จังหวัด คิดเป็น 93.42% พ้ืนที่ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายจำนวน 5 จังหวัด คิด
เป็น 6.58 %  จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีงบประมาณ 
2565 ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของจังหวัดที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพ 1-12 และกรุงเทพมหานคร      
มีจำนวน 1,207,864 คน  
ภาพที่ 2 แสดงร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 
ที่มา : https://thaidepression.com/www/report/main_report/ และ https://hdcservice.moph.go.th/ 

นอกจากนี้ยังพบว่าในปีงบประมาณ 2565 อัตราการเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ 8.63 ดังแสดงในภาพที่ 3 

 
ภาพท่ี 3 แสดงร้อยละการเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงบริการผูป้่วยโรคซึมเศร้ารายใหม่ ปีงบประมาณ 2565 
ที่มา : https://thaidepression.com/www/report/main_report/ และ https://hdcservice.moph.go.th/ 
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เป้าหมาย มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นรอบที่ 1 จังหวัดมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายที่มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายฯ ดำเนินการสำคัญใน 3 ประเด็น ได้ แก่ 1. มีแผนป้องกันแก้ไขปัญหา
ฆ่าตัวตายระดับจังหวัดโดยมาตรการมุ ่งที่เหตุปัจจัยที ่เกิดขึ ้นในจังหวัดโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างพหุภาคี 
(Multisectors) ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้ พรบ.สุขภาพจิตระดับจังหวัด 2. ระบุกลุ่มเสี่ยง
ของจังหวัดจากข้อมูล รง 506S และรายงานการสอบสวนโรคแล้วเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ญาติใกล้ชิด และคนในชุมชน 3. จัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุฆ่าตัวตายในจังหวัด 24 ชม. และมีช่องทางสื่อสารที่สะดวก
รวดเร็วจากศูนย์ฯ ไปยังทีม MCATTและทีมสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายฯ  
จังหวัดมรีะบบ 
เฝ้าระวังป้องกัน
การฆ่าตัวตาย 
ที่เข้มแข็งมี
ประสิทธิผล 

มาตรการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เฝ้าระวังฆ่าตัวตายระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ส ั มภาษณ์  หร ื อประชุม
ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน 
ฆ่าตัวตายของจังหวัดเพื ่อให้
ทราบถ ึงว ิธ ีการจ ัดทำแผน
ป้องกันแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตาย
ของจังหวัด และการปรับปรุง
ระบบเฝ้าระวังฯ พร้อมกับ 
ขอดูเอกสารแผนดังกล่าวและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
- เยี่ยมชมศูนย์หรือจุดรับแจ้ง
เหตุฆ่าตัวตาย 
- เยี่ยมชมหน่วยรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลการตัวตาย
ของจังหวัด (ถ้ามี)  

1.  ม ี แผนป ้องก ันแก ้ ไข
ป ั ญ ห า ฆ ่ า ต ั ว ต า ย ที่ มี
มาตรการจัดการกับปัจจัย
เสี่ยง ปัจจัยกระตุ้นของการ
ฆ่าตัวตายในจังหวัด 
2. มีศูนย์รับแจ้งเหตุฆ่าตัว
ตายในจังหวัด 24 ชม. และ
มีช่องทางสื ่อสารที ่สะดวก
รวดเร็วจากศูนย์ฯไปยังทีม 
MCATT และทีมสอบสวน
โรคกรณีฆ่าตัวตายฯ 
3. มีคณะทำงานหรือหน่วย
รวบรวมข้อมูลการสอบสวน
โรคกรณีฆ่าตัวตาย เพ่ือสร้าง
ฐานข้อมูลของจังหวัดเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลเผยแพร่ใน
จังหวัดอย่างสม่ำเสมอ 
4. มีเครือข่าย/คณะกรรมการ 
ป้องกันแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตาย
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย
ตัวแทนจากหลากหลาย
อาชีพ เช่น นักกฎหมาย 
นักการเงิน ตำรวจ ตัวแทน
จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้
พยายามฆ่าตัวตายที่มีวิกฤติ
ชีวิตด้านอื่นๆนอกเหนือจาก
ด้านสุขภาพจิต 
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5. มีการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานแบบพหุพาคี 
(Mutisectors) ในที่ประชุม 
คณะอนุกรรมการ
ประสานงานเพ่ือการบังคับ
ใช้ พรบ.สุขภาพจิตระดับ
จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน และ
นายแพทย์สาธารณสุขเป็น
เลขานุการ 

กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เคย
พยายามฆ่าตัวตายใน
จังหวัดได้รับการ
ติดตามเฝ้าระวัง
ป้องกันพฤติกรรม 
ฆ่าตัวตาย           

มาตรการต ิดตามเฝ ้ าระวั ง
ป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย 
 

-  ส ัมภาษณ ์  หร ือประชุม
ผู้รับผิดชอบงานป้องกันฆ่าตัว
ตายของจังหวัดเพื่อให้ทราบ
ถึงวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มเสี่ยงฆ่า
ต ั ว ต า ยขอ งจ ั ง ห ว ั ด แ ล ะ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือติดตามเฝ้า
ระวังกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวทั ้งใน
สถานบร ิการและในช ุมชน 
(ใครเป็นผู้ติดตาม ติดตามด้วย
วิธีหรือเครื่องมือใด บ่อยถี่แค่
ไหน หากพบสัญญาณเตือน
หรือพบ Suicidality ต้องทำ
อย่างไร) และการกำหนดเป็น
นโยบายหรือแนวทางติดตาม
เฝ้าระวังในปีงบประมาณนี้  
พร้อมกับขอดูเอกสารนโยบาย
หรือแนวทางและเอกสารที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

1. จังหวัดมีการวิเคราะห์
ข้อมูล รง506S และการ
สอบสวนโรคปีที่ผ่านมา  
เพ่ือกำหนดกลุ่มเสี่ยงที่ต้อง
ติดตามเฝ้าระวัง 
2. มีการกำหนดนโยบาย
หรือแนวทางเฝ้าระวัง
ป้องกันการฆ่าตัวตายใน
บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่
กำหนดไว้นั้นอย่างชัดเจนทั้ง
การเฝ้าระวังในโรงพยาบาล
และในชุมชน (อย่างน้อย
เป็นวิธีการที่กรมสุขภาพจิต
ได้แนะนำไว้)  
3. มีนโยบายหรือการปฏิบัติ
เสริมพลังญาติและผู้ดูแล
กลุ่มเสี่ยงให้สามารถจับ
สัญญาณเตือนและให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 
4. มีช่องทางติดต่อสื่อสารที่
สะดวกระหว่างญาติและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับ
อำเภอหากเกิดพฤติกรรม
การฆ่าตัวตายหรือพบ
สัญญาณเตือน 
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อุบัติการฆ่าตัวตาย
และการกระทำ
รุนแรงต่อตนเองหรือ
การทำร้ายตนเองใน
จังหวัดได้รับการ
สอบสวนโรคเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลอย่าง
ครบถว้นถูกต้อง 

มาตรการสนับสนุนการ
สอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายและ
กระทำรุนแรงต่อตนเอง                
(Self-directed violence, 
SDV) 

- สัมภาษณ์นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดหรือรอง
นายแพทย์สาธารณสุข และ
ประชุมผู้รับผิดชอบงาน
ป้องกันฆ่าตัวตายของจังหวัด
เพ่ือให้ทราบถึงการสนับสนุน
ด้านนโยบายและ งบประมาณ 
ในการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย 
และการพัฒนาทีมสอบสวน
โรคฯ พร้อมกับขอดูเอกสาร
นโยบายดังกล่าว เอกสาร
โครงการฝึกอบรมการ
สอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย
และเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
- พิจารณาเอกสารทะเบียน
รายชื่อผู้ได้รับการอบรมการ
สอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย
และการกระทำรุนแรงต่อ
ตนเอง (SDV) ของจังหวัดว่ามี
จำนวนเท่าไหร่ กระจายไปใน
ระดับอำเภอหรือไม่อย่างไร 

1. กำหนดเป็นนโยบาย
จังหวัดให้สอบสวนโรคฯ 
เมื่อมีการฆ่าตัวตายและ
พยายามฆ่าตัวตายเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ทุกราย 
2. มีแผนหรือโครงการ
พัฒนาทีมสอบสวนโรคกรณี
ฆ่าตัวตายประจำปี
งบประมาณ 2566 
ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งใน
ส่วนฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
จำนวนผู้สอบสวนโรคและ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ                 
ผู้ผ่านการอบรมแล้ว 
 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตที่ได้
มาตรฐาน  
ร้อยละ 80 

- วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา 
- พ้ืนที่มีการนำข้อมูล
สารสนเทศด้านโรคซึมเศร้าไป
ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
และวางแผนการดูแลผู้ป่วย
ซึมเศร้าในเขตรับผิดชอบ 
- กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง
การบริการของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า และเพ่ิมการให้บริการ  
ดูแล  รักษา ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- การลงบันทึกข้อมูลการคัด
กรองผู้ป่วยด้วย 2Q 9Q 8Q 

1. เน้นให้หน่วยบริการให้
ความสำคัญ ในการประเมิน
ผู้ป่วยซึมเศร้าที่มารับบริการ
และลงข้อมูลในโปรแกรม
ส่งเสริมป้องกัน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและนำมาใช้พัฒนา
งานในการดูแลผู้ป่วย
ซึมเศร้าทั้งในภาพหน่วย
บริการ และเขตสุขภาพ 
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นรอบท่ี 2  กลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายและผู้ที่เคยฆ่าตัวตายในจังหวัดได้รับการติดตาม 
เฝ้าระวัง อุบัติการณ์ฆ่าตัวตายได้รับการสอบสวนรวบรวมข้อมูลอย่างทันเวลา ผู้รอดชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบ 
ในเหตุการณ์ฆ่าตัวตายได้รับการช่วยเหลือ 
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตายได้รับ
การติดตามเฝ้าระวัง
ป้องกันพฤติกรรมฆ่า
ตัวตาย 

มาตรการติดตามเฝ้าระวัง
ป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย 
 

ติดตามนิเทศและ พิจารณา
วิธีการติดตามเฝ้าระวังของ
ผู้ปฏิบัติงานใน 3ประเด็น 
1. Coverage ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงตามท่ีจังหวัดระบุไว้
และผู้ที่เคยพยายามฆ่า
ตัวตายมากน้อยเพียงใด 

2. Compliance การ
ติดตามเฝ้าระวังนั้น
ดำเนินการตามแนวทาง
หรือวิธีการมาตรฐาน
หรือไม่ 

3. Timelines ห้วงเวลา
หรือระยะเวลาหรือ
ความถี่ของการติดตาม
เฝ้าระวังเหมาะสม
หรือไม่ 

1. อย ่างน ้อยร ้อยละ 80 
กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดที่ระบุ
ไว้ และผู ้ที ่เคยพยายามฆ่า
ตัวตายได้ร ับการเฝ้าระวัง
เช ิงร ุกอย ่างต่อเน ื ่องเ พ่ือ
ป้องกันพฤติกรรมฆ่าตัวตาย
และให ้การช ่วยเหล ือได้
ทันท่วงทีหากเกิดพฤติกรรม
ฆ่าตัวตาย 
 

 ผู้รอดชีวิตและผู้
ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ฆ่าตัวตาย
ได้รับการช่วยเหลือ
ทางการแพทย์และ
แก้ไขวิกฤตชีวิต 
ด้านอ่ืน  ๆเช่น  
ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
อาชีพด้านกฎหมายที่
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ 
ฆ่าตัวตาย          

มาตรการช่วยเหลือผู ้รอดชีวิต
และผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ฆ่าตัวตาย 
 

- สัมภาษณ์ หรือประชุม
ผู้รับผิดชอบเพ่ือพิจารณา
ผลงานการช่วยเหลือผู้
พยายามฆ่าตัวตายและผู้ได้รับ
ผลกระทบตั้งแต่เริ่ม
ปีงบประมาณ เปรียบเทียบกับ
จำนวนเหตุการณ์ฆ่าตัวตาย
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด ซ่ึง
ส่วนหนึ่งสามารถดูได้จาก
รายงานการแจ้งเหตุ รายงาน
การสอบสวนโรค หรือเอกสาร
บันทึกการช่วยเหลืออ่ืนๆ                    
- ตรวจสอบรายละเอียดใน
บันทึกการประชุม
คณะกรรมการป้องกันแก้ไข
ปัญหาฆ่าตัวตาย ถึงการ

 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ผู้รอดชีวิตและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์             
ฆ่าตัวตายได้รับการ
ช่วยเหลือและติดตามเฝ้า
ระวัง           
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ช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ที่มีวิกฤติชีวิตด้านอ่ืนที่ไม่ใช่
ปัญหาสุขภาพ เช่น เศรษฐกิจ 
กฎหมาย อาชีพฯลฯ มีมาก
น้อยเพียงใด 

- วัสดุอุปกรณ์และ
สารพิษท่ีใช้ฆ่าตัว
ตายบ่อยได้รับการ
ควบคุมป้องกัน 
-ปัจจัยปกป้อง
ระดับบุคคล 
ครอบครัวและ
ชุมชนได้รับการ
เสริมสร้าง 
 

มาตรการเสร ิมสร ้ างป ัจจัย
ปกป้องและด่านกั ้นการเข้าถึง
สารพิษ วัสดุอุปกรณ์สถานที่ใช้
ฆ่าตัวตายในจังหวัด 
 
 

- สัมภาษณ์ หรือประชุม
ผู้รับผิดชอบงานป้องกันฆ่าตัว
ตายของจังหวัดเพ่ือให้ทราบ
ถึงการสร้างเสริมปัจจัย
ปกป้องการฆ่าตัวตาย และ
ด่านกั้นการเข้าถึงสารพิษ 
วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ฆ่า
ตัวตาย พร้อมกับขอดูเอกสาร
แสดงกิจกรรมดังกล่าวและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
- เยี่ยมชมชุมชนหรือ
หน่วยงานทีม่ีกิจกรรมดีเด่น
เป็นตัวอย่างของจังหวัด 

1.จ ังหว ัดมีการว ิเคราะห์
ข้อมูลฆ่าตัวตายจาก  
รง.506S และรายงาน
สอบสวนโรคฯ ให้ทราบ
สถานที่และวิธีการที่ใช้ฆ่าตัวตาย 
ในจังหวัดแล้วมีนโยบายหรือ
มีแผนควบคุมวัสดุอุปกรณ์
และมาตรการป้องกันสำหรับ
สถานที่ที่ใช้ฆ่าตัวตายที่พบ
บ่อย 
2. มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ปัจจัยปกป้องการฆ่าตัวตาย
ของจังหวัดในระดับบุคคล 
ระดับครอบครัว และระดับ
ชุมนุม หรือผ่านวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตที่ได้
มาตรฐาน ร้อยละ 
80 

- วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา 
- พ้ืนที่มีการนำข้อมูล
สารสนเทศด้านโรคซึมเศร้าไป
ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
และวางแผนการดูแลผู้ป่วย
ซึมเศร้าในเขตรับผิดชอบ 
- กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง
การบริการของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า และเพ่ิมการให้บริการ  
ดูแล รักษา ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- นิเทศติดตาม เรื่อง ผลการ
ดำเนินงาน และปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินการใน
พ้ืนที่/ เขตสุขภาพ 
-  วิเคราะห์และวางแผนการ
ดำเนินโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

- เน้นให้หน่วยบริการให้
ความสำคัญ ในการประเมิน
ผู้ป่วยซึมเศร้าที่มารับบริการ
และลงข้อมูลในโปรแกรม
ส่งเสริมป้องกัน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและนำมาใช้พัฒนา
งานในการดูแลผู้ป่วย
ซึมเศร้าทั้งในภาพหน่วย
บริการ และเขตสุขภาพ 
-  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่ได้
มาตรฐาน ร้อยละ 80 
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            Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร 
1. จังหวัดมีการวิเคราะห์
ข้อมูล รง 506 S และการ
สอบสวนโรคปีที่ผ่านมา     
เพ่ือกำหนดกลุ่มเสี่ยงที่ต้อง
ติดตามเฝ้าระวังและจัดทำ
แผนป้องกันแก้ไขปัญหา    
ฆ่าตัวตายที่มีมาตรการจัดการ
กับปัจจัยเสี่ยงปัจจัยกระตุ้น 
ของการฆ่าตัวตายที่เกิดใน
จังหวัด 
2. มีการกำหนดนโยบายหรือ
แนวทางเฝ้าระวังป้องกันการ 
ฆ่าตัวตายในบุคคลที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงที่กำหนดไว้นั้น 
อย่างชัดเจนทั้งการเฝ้าระวัง
ในโรงพยาบาลและในชุมชน 
รวมทั้งนโยบายเสริมพลังญาติ
และผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงให้
สามารถจับสัญญาณเตือนและ
ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น 
3. มีศูนย์รับแจ้งเหตุฆ่าตัว
ตายในจังหวัด 24 ชม. และมี
ช่องทางสื่อสารที่สะดวก
รวดเร็วจากศูนย์ฯ ไปยังทีม 
MCATTและทีมสอบสวนโรค
กรณีฆ่าตัวตาย  
4. มีนโยบายสนับสนุนการ
สอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย
และมีแผนหรือโครงการ
พัฒนาทีมสอบสวนโรคกรณี             
ฆ่าตัวตาย 
 
 
 
 

จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ ทำหน้าที่
ช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัว
ตายที่มีวิกฤติชีวิตด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้าน
สุขภาพจิต 
1. จังหวัดมีกิจกรรม
พัฒนาทีมสอบสวนโรคฯ
ให้มีผู้ผ่านการอบรมการ
สอบสวนโรคกรณีฆ่าตัว
ตายอย่างน้อยอำเภอละ 1
คน  
2. อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของเหตุการณ์ฆ่าตัวตาย
และพยายามฆ่าตัวตายใน
จังหวัดได้รับการสอบสวน
โรคตามแนวทางที่กรม
สุขภาพจิตกำหนด 
3. อย่างน้อยร้อยละ 50 
กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดที่ระบุ
ไว้ และผู้ที่เคยพยายาม 
ฆ่าตัวตายไดร้ับการเฝ้า
ระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
4.อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของผู้รอดชีวิตและผู้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์
ฆ่าตัวตายได้รับการ
ช่วยเหลือทางการแพทย์
และปัญหาด้านอ่ืนๆที่เป็น
เหตุให้ฆ่าตัวตาย 
 

1. จังหวัดมีกิจกรรมสร้าง
เสริมปัจจัยปกป้องการฆ่าตัว
ตายในระดับบุคคล ระดับ
ครอบครับ ระดับบุคคล 
โดยเฉพาะในอำเภอที่มีการฆ่า
ตัวตายสูง 
2. อย่างน้อยร้อยละ 80 กลุ่ม
เสี่ยงของจังหวัดที่ระบุไว้ และ
ผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย
ไดร้ับการเฝ้าระวังเชิงรุกอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ผู้รอดชีวิตและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ฆ่า
ตัวตายได้รับการช่วยเหลือ
และติดตามเฝ้าระวัง 
4. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
เหตุการณ์ฆ่าตัวตายและ
พยายามฆ่าตัวตายในจังหวัด
ได้รับการสอบสวนโรคตาม
แนวทางท่ีกรมสุขภาพจิต
กำหนด 
 
 
 

1. อัตราการฆ่าตัวตาย
สำเร็จ ไม่เกิน 8 ต่อแสน
ประชากร 
2. ร้อยละ 97 ของ           
ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่
กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำ
ภายใน 1 ปี  
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
5. จังหวัดมีมาตรการควบคุม
ป้องกันการเข้าถึงสารพิษ 
วัสดุอุปกรณ์ หรือสถานที่ใช้
ฆ่าตัวตายบ่อย 

  
 
 

 

2) ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ                        

1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 
15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองแนวโน้มการป่วยเป็น
โรคซึมเศร้า ประเมินอาการ
โรคซึมเศร้า การประเมิน
ความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรม
รุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น 
และถูกส่งต่อไปรับการ
วินิจฉัยโรคและบำบัดรักษา 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขของหน่วยบริการ 
รพ.สต./ รพช./ รพจ./ รพศ. ให้
การบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่
มีประสิทธิภาพ 
2. เครือข่ายสุขภาพจิตมีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าให้ได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดยา และ
เฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำ 
3. เพ่ือให้เกิดการเชื่อม
ฐานข้อมูลระบบการดูแล
ผู้ป่วยระหว่างกรมสุขภาพจิต
และเครือข่ายสุขภาพจิต 

- บุคลากรที่เก่ียวข้องใน
การดำเนินการเข้าใจ
แนวทางในการดำเนินงาน
ด้านโรคซึมเศร้า 
- บุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้ใน
การบำบัดโรคซึมเศร้า 

- บุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้ในการ
บำบัดโรคซึมเศร้า 
- บุคลากรที่เก่ียวข้องมี
เครื่องมือช่วยในการดูแล
ประชาชนที่มีภาวะซึมเศร้า 
 

1. บุคลากรที่เก่ียวข้องมี
เครื่องมือช่วยในการดูแล
ประชาชนที่มีภาวะ
ซึมเศร้า 
2. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการเพ่ิมมากข้ึน 
3. ผู้ที่มีอาการโรค
ซึมเศร้าได้รับบริการ
บำบัดรักษาที่ทันท่วงที 
การบำบัดรักษาท่ีครบ
ตามมาตรฐานการบำบัด
ต่อเนื่องจนอาการทุเลา 
ไม่กลับเป็นซ้ำ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
4. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าที่ได้รับบริการมี
ความปลอดภัย ลดการ
ฆ่าตัวตาย ลดความ
รุนแรง ไม่ได้รับผลที่ไม่
พึงประสงค์จากการดูแล
รักษาทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ และสังคม 
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 ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  
             1) ร้อยละ 90 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ ในระยะเวลา 1 ปี 

                  สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ) 
             ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ  ในระยะเวลา 1 ปี 

จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่ได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ 
  X 100 

จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ในปีงบประมาณ 2566 

 แหล่งข้อมูล : ข้อมูลสถิติจำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย จาก Health data center กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, รายงานการเฝ้าระวังการพยายามฆ่าตัวตาย รง 506 S , รายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเอง 
( Self-Directed Violence ,SDV)  

          
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ , โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ , กองบริหาร
ระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

                   
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รบัผิดชอบ 

นพ.ธรณินทร์  กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร ์

Tel. 0-4320-9999 
  

สุขภาพจิต (ประเด็น
การฆ่าตวัตาย) 

พญ..ดษุฎ ี จึงศิรกุลวิทย์  ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต 

Tel. 0-2590-8207 
  

สุขภาพจิต (ประเด็น
การฆ่าตวัตาย) 

นพ.ประภาส  อุครานันท ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ ์

Tel. 0-4535-2500 
e-mail :  depression54@hotmail.com 

สุขภาพจิต (ซึมเศร้า) 

พญ.กนกกาญจน์  วโิรจน์อุไรเรอืง นายแพทย์เช่ียวชาญ Tel. 0-4535-2500 
e-mail :  depression54@hotmail.com 

สุขภาพจิต (ซึมเศร้า) 

ดร.พญ.เบ็ญจมาส   
พฤกษ์กานนท ์ 

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน  

Tel. 0-2590 8571 
Mobile. 081 6440925 
Email:benjamasprukkanone@gmail.com   

สุขภาพจิต 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบรกิารผู้สูงอายุ 
 

หัวข้อ 3.2 การยกระดับบริการผู้สูงอาย ุ
ตัวชี้วัด : 

1. ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 
คำนิยาม 
1) ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
2) แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) หมายถึง เครื่องมือในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 

Literacy) แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของความรอบรู้ด้านสุขภาพ ว่าหมายถึง 
“ท ักษะทางป ัญญาและส ั งคม ซ ึ ่ ง เป ็นต ั วกำหนดแรงจ ู ง ใจ  และความสามารถของป ัจ เจก 
ในการแสวงหา ทำความเข้าใจ และการใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี” 

แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) มีองค์ประกอบการส่งเสริมสุขภาพและจัดการปัจจัยเสี่ยง 
6 ประเด็น ได้แก่ 

1. ประเด็นโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 
2. ประเด็นการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ 
3. ประเด็นสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ 
4. ประเด็นผู้สูงอายุสมองดี 
5. ประเด็นความสุขของผู้สูงอายุ 
6. ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ 

3) ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) หมายถึง ผู ้สูงอายุที ่มีค่าคะแนนการประเมิน
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index for Activities of Daily Living: ADL) 
ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป (กลุ่มติดสังคม) ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และจัดทำแผนเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

การจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ผู้สูงอายุเข้าสู่กระบวนการด้วยความสมัครใจ และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
2. ผู้สูงอายุประเมินตนเองตามแนวทางการประเมิน เพื่อรับรู้สถานการณ์สุขภาพ และความ

เสี่ยงด้านสุขภาพ 
3. จัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ผ่านโปรแกรมท่ีกรมอนามัยพัฒนาขึ้น หรือ

ผ่านรูปแบบอื่นๆ 
4. นำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) สู่การปฏิบัติจริง  
5. หลังจากปฏิบัติตามแผนฯ แล้ว ผู้สูงอายุดำเนินการประเมินภาวะสุขภาพด้วยตนเอง หรือ

ประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
6. ปรับปรุง /พัฒนาแผนฯ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบอกต่อแก่เพ่ือนสมาชิกชมรม /กลุ่มทางสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน 

หรือผู้ที่สนใจ  
8. เสร็จสิ้นกระบวนการ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อการมีสุขภาพดี 
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2. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ (1 ชมรม/ตำบล) 
คำนิยาม 
1) ชมรมผู้สูงอายุ หมายถึง การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป ทั้ง

ชายและหญิง ซึ่งในชมรมอาจมีผู้ที่มีอายุระหว่าง 25 – 59 ปี ไม่เกิน 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด โดย
ชมรมผู้สูงอายุมีการดำเนินกิจกรรมด้วยสมาชิกในชมรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ หรือความมุ่งมั่น ของ
สมาชิกชมรม หรือเพ่ือสังคมโดยรวม 

2) ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งทาง
ร่างกาย และทางจิตใจ แก่สมาชิกในชมรม ได้แก่ การประเมินสุขภาพ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
กิจกรรมสร้างความสุข กิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อม กิจกรรมทันตสุขภาพ กิจกรรมด้านโภชนาการ 
และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมมีสุขภาพที่แข็งแรง 
และลดการเข้าสู่ภาวะพ่ึงพิง 

 
3. คลินิกผู้สูงอายุ  
   ๓.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ 
   ๓.๒ ร้อยละ ๔๐ ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะ 
หกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  

    ๓.๒.๑ ร้อยละ ๔๐ ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม และได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 

 ๓.๒.๒ ร้อยละ ๔๐ ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้ม และได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 
คำนิยาม    
๑) คลินิกผู้สูงอายุ  หมายถึง  การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล  ตามรูปแบบที่

กรมการแพทย์กำหนด 
๒) จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับ (F3-A) กำหนดแนวทาง ดังนี้ 

๑. มีระบบบริการที่ครอบคลุมการประเมินและการดูแล ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  (Comprehensive 
Geriatric Assessment and Rehabilitation Care) 

๒. มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประจำคลินิกผู้สูงอายุ 
๓. มีการวินิจฉัย และ การวางแผนการดูแลผู้ป่วย 
๔. มีระบบข้อมูล/เชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการรับส่งต่อทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

๓) เกณฑ์มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ แบ่งเป็น 3 ระดับ 
๑. โรงพยาบาลระดับ F3-F1  
๒. โรงพยาบาลระดับ M2-M1 
๓. โรงพยาบาลระดับ S-A 

๔) โรงพยาบาลในสังกัด สป.สธ. แบ่งตามประเภท Service Plan มีดังนี้ 
- ระดับ A (Advance-level Hospital): โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับ

ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง 
 - ระด ับ S (Standard-level Hospital): โรงพยาบาลท ั ่ ว ไปขนาดใหญ ่  โรงพยาบาลท ี ่ม ีขีด
ความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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 - ระดับ M1 (Middle-level Hospital): โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถ
รองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ  
 - ระดับ M2 (Middle-level Hospital): โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียงขึ ้นไป ที ่มีแพทย์ 
เวชปฏิบัติหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3 –5 คน และแพทย์เฉพาะทางครบทั้ง 6 สาขาหลัก สาขาละอย่าง
น้อย 2 คน 
 - ระดับ F1 (First-level Hospital): โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ขนาด 60-120 เตียง 
 - ระดับ F2 (First-level Hospital): โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาด 30-90 เตียง 
 - ระดับ F3 (First-level Hospital): โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ขนาด 30 เตียง ที ่ม ีแพทย์  
เวชปฏิบัติทั่วไป หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 1-2 คน 
๕) การดูแลรักษา หมายถึง มีการดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งแต่การตรวจยืนยัน วินิจฉัยสาเหตุ  

การตรวจรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลต่อเนื่องในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม 
หรือ กลุ่มอาการผู้สูงอายุอื่นๆ (ตามระดับศักยภาพโรงพยาบาล) 

๖) จำนวนโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป มีทั้งหมด 901 โรงพยาบาล (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

 

จำนวนโรงพยาบาล ในสังกัด สป.สธ. แบ่งตามประเภท Service Plan 
ประเภท Service Plan จำนวน (แห่ง) 

A 34 
S 52 

M1 40 
M2 93 
F1 94 
F2 508 
F3 80 
รวม 901 

 

7) ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีสาเหตุจากการเสื่อมสลายของเซลล์
สมอง ส่งผลต่อการทำงานของสมองหลายๆด้าน ความสูญเสียของสมองจะเกิดขึ้นอย่างถาวร จนส่งผล
กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และความสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม 

8) ภาวะหกล้ม หมายถึง ภาวะที่ร่างกายของบุคคลสูญเสียความสามารถในการเดินและการทรงตัว ทำให้ 
ล้มลงไปที่พ้ืน หรือพ้ืนผิวที่ต่ำกว่าร่างกายโดยไม่ตั้งใจ 

 
๔. ร้อยละ 95 ของผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 
คำนิยาม 

1) ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุ  60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
2) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซึ่งมีค่าคะแนนการประเมิน

ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index for Activities of Daily Living: ADL) 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 คะแนน โดยแบ่งเป็นกลุ่มติดบ้าน มี ADL 5 - 11 คะแนน และกลุ่มติดเตียง มี 
ADL 0 - 4 คะแนน 
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3) ผู้ที ่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง ประชาชนที่มีค่าคะแนนการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจำวัน (ADL) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 คะแนน โดยแบ่งเป็นกลุ่มติดบ้าน มี ADL 5 - 11 คะแนน และ
กลุ่มติดเตียง มี ADL 0 - 4 คะแนน 

4) ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) หมายถึง การดำเนินงาน
ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ฟ้ืนฟู และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแล และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว 

5) ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่เข้าร่วมโครงการ LTC หมายถึง ประชาชนทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ ที่มีค่า
คะแนนการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 
คะแนน และอยู่อาศัยในพื้นท่ีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกองทุน LTC ได้รับการดูแลตามแผนการ
ดูแลรายบุคคล (Care Plan) จาก Care Manager /Caregiver /บุคลากรสาธารณสุข และทีมสหวิชาชีพ 
ตามชุดสิทธิประโยชน์ 

6) แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) หมายถึง แบบการวางแผนการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที ่มี
ภาวะพ่ึงพิงจาก Care Manager ทีมผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัว และผู้ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ โดยผู้สูงอายุและผู้ที่มี
ภาวะพ่ึงพิง สามารถรับรู้ถึงความช่วยเหลือจากทีมผู้ให้การดูแลที่เกี่ยวข้อง 

7) การประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานตามชุดสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย 
7.1) การประเมินผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามกลุ่มศักยภาพด้วยแบบประเมินความสามารถใน

การประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ทุกรายรอบ 9 เดือนและ 12 เดือน 
7.2) การประเมินสุขภาพและคัดกรองกลุ่มอาการผู้สูงอายุ 9 ด้าน (ตามแนวทางที่คณะกรรมการ

พัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดขึ้น) 
7.3) การประเมินพฤติกรรมสุขภาพในแต่ละด้านผ่าน Blue Book Application กรมอนามัย เพ่ือ

เชื่อมกับการจัดทำ Care Plan ผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) 
 

๕. จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม (ฟันเทียม 36 ,000 ราย และรากฟันเทียม 3,500 
ราย) (ทั่วประเทศ) 
คำนิยาม 
1) บริการฟันเทียม หมายถึง การให้บริการในผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก หรือสูญเสียฟันมากกว่า 16 ซ่ี ในทุกสิทธิการ

รักษา 
2) บริการรากฟันเทียม หมายถึง การให้บริการในผู้ที่มีฟันเทียมทั้งปากเดิม แต่ฟันเทียมหลวมไม่กระชับ 

เพราะสันเหงือกยุบตัว หรือมีข้อบ่งชี้จำเป็นต้องได้รับการฝังรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียม ในผู้ใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย 
มาตรการทีด่ำเนินงาน 

ในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
ลดปัจจัยเสี่ยงก่อนเกิด
โรค (Promotion & 
Prevention) 

1. ส่งเสริมการประเมิน
ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตร

- ประเมินสถานการณ์ 
ข้อมูลเบื้องต้น การ
สอบถาม และการ

1. ผู้สูงอายุร้อยละ 40 
ได้รับส่งเสริมการ
ประเมินความสามารถ
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เป้าหมาย 
มาตรการทีด่ำเนินงาน 

ในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประจำวัน (ADL) 
และคัดกรองความ
ถดถอย 9 ด้านของ
ผู้สูงอายุ 

2. ขับเคลื่อนชมรม
ผู้สูงอายุที่ดำเนินการ
ด้านสุขภาพ 

3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
จัดทำแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness 
Plan) 

ดำเนินกระบวนการ 
จาก Primary Data 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และติดตาม 
ความก้าวหน้า ปัญหา
และอุปสรรค 

ในการประกอบ
กิจวัตรประจำวัน 
(ADL) และคัดกรอง
ความถดถอย 9 ด้าน
ของผู้สูงอายุ ผ่าน 
Blue Book 
Application 

2. มีชมรมผู้สูงอายุที่
ดำเนินการด้าน
สุขภาพ จำนวน 77 
แห่ง (1 ชมรม/
จังหวัด) 

3. ร้อยละ 25 ของ
ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness 
Plan)  

- ร้อยละ ๕๐ ของ
โรงพยาบาลที่มีคลินิก
ผู้สูงอายุ 
- ร้อยละ ๓๐ ของ
ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะสมองเสื่อมหรือ
ภาวะหกล้ม และได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ 

รพ.แต่ละระดับมีการ
จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุเพื่อ
ประเมิน ดูแล รักษา 
ฟ้ืนฟ ู(Treatment & 
Rehabilitation) 
1. มีการบริการ

ครอบคลุมการ
ประเมินและการดูแล 
ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
กลุ่มอาการสูงอายุ 
ภาวะสมองเสื่อมหรือ
ภาวะหกล้ม                                                

2. มีบุคลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขประจำ
คลินิกผู้สูงอายุ 

3. มีการวินิจฉัย และ 
การวางแผนการดูแล
ผู้ป่วย 

- รพ.ทุกระดับมีการ
ดำเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานคลินิก
ผู้สูงอายุ กรมการ
แพทย์ 

- มีระบบการรับส่งต่อทั้ง
ในและนอก
โรงพยาบาล 

๑. การรับ-ส่งต่อผู้สูงอายุ 
ที่มีความเสี่ยงต่อกลุ่ม
อาการสูงอายุ 
(Geriatric 
Syndromes) และ
ปัญหาสุขภาพท่ีสำคัญ 
หลังจากท่ีได้รับการคัด
กรองสุขภาพในชุมชน 

๒. ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ 
และการดูแลต่อเนื่อง
ในผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมหรือภาวะ
หกล้มหรือกลุ่มอาการ
สูงอายุอ่ืนๆ อย่าง
เหมาะสม 

๓. ส่งเสริมหรือคง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย สมอง 
สุขภาพจิต และสังคม
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เป้าหมาย 
มาตรการทีด่ำเนินงาน 

ในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

4. มีระบบข้อมูล/
เชื่อมโยงข้อมูล
สนับสนุนการรับส่ง
ต่อทั้งในและนอก
โรงพยาบาล 

ของผู้สูงอายุป้องกัน
หรือลดการเกิดภาวะ
พ่ึงพิงในผู้สูงอายุ 

ป้องกันการสูญเสียหรือ
พิการ (LTC & PC) 

1. พัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาว LTC + 
ระยะท้าย PC 

2. สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ เช่น แว่น
สายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 
ฟันเทียม/รากฟัน
เทียม 

ประเมินจากข้อมูล
เบื้องต้น  
- ตรวจสอบข้อมูล

เบื้องต้นจากระบบ
โปรแกรม LTC (3C) 
ของหน่วยบริการใน
พ้ืนที่ 

- ตรวจสอบระบบการ
ให้บริการส่งเสริม
ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะ
พ่ึงพิงตาม Care Plan 

- วิเคราะห์กระบวนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานปัญหา/
อุปสรรค 

1. ร้อยละ 90 ของ
ผู้สูงอายุและผู้ที่มี
ภาวะพ่ึงพิงได้รับการ
ดูแลตาม Care Plan 

2. มีการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ สำหรับ
ผู้สูงอายุ (ผ้าอ้อม
ผู้ใหญ่ แว่นตา) 

3. มีการให้บริการฟัน
เทียมร้อยละ 40 
และบริการรากฟัน
เทียมร้อยละ 20 
ของเป้าหมาย 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
ลดปัจจัยเสี่ยงก่อนเกิด
โรค (Promotion & 
Prevention) 

1. ส่งเสริมการประเมิน
ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตร
ประจำวัน (ADL) 
และคัดกรองความ
ถดถอย 9 ด้านของ
ผู้สูงอายุ 

2. ขับเคลื่อนชมรม
ผู้สูงอายุที่ดำเนินการ
ด้านสุขภาพ 

3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
จัดทำแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness 
Plan) 

- สนับสนุนให้มีการคัด
กรองสุขภาพ และ
จัดทำ  
แผนส่งเสริมสุขภาพดี 
(Wellness plan) 
ผ่านชมรมผู้สูงอายุ 

- การกำกับ ติดตามและ
เยี่ยมเสริมพลัง 

- สอบถามกระบวนการ 
ความก้าวหน้า ปัญหา
และอุปสรรค 

1. ผู้สูงอายุร้อยละ 80 
ได้รับส่งเสริมการ
ประเมินความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตร
ประจำวัน (ADL) และ
คัดกรองความถดถอย 
9 ด้านของผู้สูงอายุ 
ผ่าน Blue Book 
Application 

2. มีชมรมผู้สูงอายุที่
ดำเนินการด้านสุขภาพ 
จำนวน 7,255 แห่ง 
(1 ชมรม/ตำบล) 

3. ร้อยละ 50 ของ
ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริม
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เป้าหมาย 
มาตรการทีด่ำเนินงาน 

ในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

สุขภาพดี (Wellness 
Plan)  

- ร้อยละ 100 ของ
โรงพยาบาลที่มีคลินิก
ผู้สูงอายุ 
- ร้อยละ 40 ของ
ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะสมองเสื่อมหรือ
ภาวะหกล้ม และได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ 

เขต/สสจ. ติดตามและ
สนับสนุนให้ รพ.แต่ละ
ระดับมีการจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอายุเพื่อประเมิน 
ดูแล รักษา ฟื้นฟู 
(Treatment & 
Rehabilitation) 
1. มีการบริการ

ครอบคลุมการ
ประเมินและการดูแล 
ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
กลุ่มอาการสูงอายุ 
ภาวะสมองเสื่อมหรือ
ภาวะหกล้ม 

2. มีบุคลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขประจำ
คลินิกผู้สูงอายุ 

3. มีการวินิจฉัย และ 
การวางแผนการดูแล
ผู้ป่วย 

4. มีระบบข้อมูล/
เชื่อมโยงข้อมูล
สนับสนุนการรับส่ง
ต่อทั้งในและนอก
โรงพยาบาล 

การกำกับ ติดตามและ
เยี่ยมเสริมพลัง  
๑. ร่วมประเมินและ

พัฒนาคลินิกนำไปสู่
คลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพ 

๒. รพ.ทุกระดับมีการ
ดำเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานคลินิก
ผู้สูงอายุ กรมการ
แพทย ์ 

๓. มีระบบการรับส่งต่อ
ทั้งในและนอก
โรงพยาบาล 

1. ผลักดันให้เกิดคลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพ 

๒. การรับ-ส่งต่อ
ผู้สูงอายุ ที่มีความ
เสี่ยงต่อกลุ่มอาการ
สูงอายุ (geriatric 
syndromes) และ
ปัญหาสุขภาพท่ี
สำคัญ หลังจากท่ี
ได้รับการคัดกรอง
สุขภาพในชุมชน 

๓. ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู
สุขภาพ และการดูแล
ต่อเนื่องในผู้สูงอายุที่
มีภาวะสมองเสื่อม
หรือภาวะหกล้มหรือ
กลุ่มอาการสูงอายุ
อ่ืนๆ อย่างเหมาะสม 

๔. ส่งเสริมหรือคง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย สมอง 
สุขภาพจิต และสังคม
ของผู้สูงอายุ ป้องกัน
หรือลดการเกิดภาวะ
พ่ึงพิงในผู้สูงอายุ 

ป้องกันการสูญเสียหรือ
พิการ (LTC & PC) 

1. พัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาว LTC+
ระยะท้าย PC 

2. สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ เช่น แว่น
สายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 
ฟันเทียม/รากฟัน
เทียม 

ติดตาม ความก้าวหน้า 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ร้อยละ 95 ของ
ผู้สูงอายุและผู้ที่มี
ภาวะพ่ึงพิงได้รับการ
ดูแลตาม Care Plan 

2. มีการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ สำหรับ
ผู้สูงอายุ (ผ้าอ้อม
ผู้ใหญ่ แว่นตา) 
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เป้าหมาย 
มาตรการทีด่ำเนินงาน 

ในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

3. มีการให้บริการฟัน
เทียม และบริการ
รากฟันเทียม ร้อยละ 
100 ของเป้าหมาย 

 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. ส่งเสริมการคัดกรอง

สุขภาพด้วยแบบคัด
กรองความถดถอย 9 
ด้าน 

2. ขับเคลื่อนชมรม
ผู้สูงอายุที่ดำเนินการ
ด้านสุขภาพ 

3. พัฒนาระบบ Digital 
สำหรับการคัดกรอง
มาตรฐานและ
เครื่องมือเดียวกัน 

4. มีแผนการดำเนินการ
ในพ้ืนที่ตามแนว
ทางการตรวจราชการ 

1. ร้อยละ 25 ของ
ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness 
Plan) 

2. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่
ดำเนินการด้านสุขภาพ 
(1 ชมรม/จังหวัด) 

3. ร้อยละ ๕๐ ของ รพ.ที่
มีคลินิกผู้สูงอายุ 

4. ร้อยละ 30 ของ
ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะสมอง
เสื่อมหรือภาวะหกล้ม 
และได้รับการดูแล
รักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 

5. มีระบบส่งต่อใน รพ.
และมีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คลินิกผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย์ 

6. ร้อยละ 90 ของ
ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะ
พ่ึงพิงได้รับการดูแล
ตาม Care plan 

7. ผู้ทีไ่ด้รับบริการฟัน
เทียมร้อยละ 40 และ
บริการรากฟันเทียม

1. ร้อยละ 35 ของ
ผู้สูงอายุมีแผน
ส่งเสริมสุขภาพดี 
(Wellness Plan) 

2. จำนวนชมรมผู้สูงอายุ
ที่ดำเนินการด้าน
สุขภาพ (1 ชมรม/
อำเภอ) 

3. ร้อยละ ๗๕ ของ รพ.
ที่มีคลินิกผู้สูงอายุ  

4. ร้อยละ 35 ของ
ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะสมอง
เสื่อมหรือภาวะหก
ล้ม และได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ 

5. ร้อยละ 92 ของ
ผู้สูงอายุและผู้ที่มี
ภาวะพ่ึงพิงได้รับการ
ดูแลตาม Care plan 

6. ผู้ทีไ่ด้รับบริการฟัน
เทียม และบริการ
รากฟันเทียมร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 

1. ร้อยละ 50 ของ
ผู้สูงอายุมีแผน
ส่งเสริมสุขภาพดี 
(Wellness Plan) 

2. จำนวนชมรมผู้สูงอายุ
ที่ดำเนินการด้าน
สุขภาพ (1 ชมรม/
ตำบล) 

3. ร้อยละ 100 ของ
โรงพยาบาลที่มี
คลินิกผู้สูงอายุ 

4. ร้อยละ 40 ของ
ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะสมอง
เสื่อมหรือภาวะหก
ล้ม และได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ 

5. ร้อยละ 95 ของ
ผู้สูงอายุและผู้ที่มี
ภาวะพ่ึงพิงได้รับการ
ดูแลตาม Care plan 

6. ผู้ทีไ่ด้รับบริการฟัน
เทียม และบริการ
รากฟันเทียมร้อยละ 
100 ของเป้าหมาย 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ร้อยละ 20 ของ
เป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 

1. ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด    = 
 A x 100  
    B 

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้เข้าสู่กระบวนการทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 
B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(ฐานข้อมูล HDC ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565) (เอกสารแนบ 1) 
 

2. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ 
พิจารณาจากจำนวนชมรมผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินตนเองตามเกณฑ์การดำเนินงานชมรม

ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ตั้งแต่ 51 คะแนนขึ้นไป อย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง 
 

3. คลินิกผู้สูงอายุ 
๓.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด    = 
 A x 100  
    B 

A = จำนวนโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ 
B = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป (F3-A) ทั้งหมด  
      (พิจารณาสัดส่วนของโรงพยาบาลแต่ละระดับ ได้แก่ F M S A) 
 

  ๓.๒ ร้อยละ ๔๐ ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม
หรือภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  

    ๓.๒.๑ ร้อยละ ๔๐ ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมอง
เสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด    = 
 C x 100  
    D 

C = จำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมในคลินิกผู้สูงอายุและได้รับ
การดูแลรักษาหรือส่งต่อ 
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D = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมอง
เสื่อมในคลินิกผู้สูงอายุ 
 

 ๓.๒.๒ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้ม
และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด    = 
 E x 100  
    F 

E = จำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มในคลินิกผู้สูงอายุและได้รับการ
ดูแลรักษาหรือส่งต่อ 

F = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มใน
คลินิกผู้สูงอายุ 
 
 ๔. ร้อยละ 95 ของผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด    = 
 A x 100  
    B 

A = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการจัดทำ Care Plan และ Care Plan 
ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุน LTC 

B = จำนวนผู้สูงอายแุละผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมดท่ีเข้าร่วมโครงการ LTC 
 

 ๕. จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม (ฟันเทียม 36 ,000 ราย และรากฟันเทียม 
3,500 ราย) (ทั่วประเทศ) 

    พิจารณาตามค่าเป ้าหมายฟันเทียม รากฟันเทียม รายจังหว ัด (เอกสารแนบ 2) 
ปีงบประมาณ 2566 (เอกสารแนบ) โดยติดตามผลการดำเนินงานจากระบบรายงาน HDC  กลุ่มรายงาน
มาตรฐาน การเข้าถึงบริการทันตกรรม ทันตกรรมบริการ รายงานที่ 11.5 (กลุ่มก่อนวัยสูงอายุ ได้รับบริการใส่
ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก หรือเกือบทั้งปาก) รายงานที่ 12.5 (กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้ง
ปาก หรือเกือบทั้งปาก)  และรายงานที่ 13.36 (การให้บริการรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมแยกตามสิทธิ)  
โดยผลการดำเนินงานฟันเทียม เป็นผลรวมของรายงานที่ 11.5 และรายงานที่ 12.5 ผลการดำเนินงานราก
ฟันเทียมรองรับฟันเทียมรายงานที่ 13.36 เฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 

1. ร้อยละการให้บริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก 
2. ร้อยละการให้บริการรากฟันเทียมรองรับฟันเทียม 

 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ): (A/B) x 100  

1. ร้อยละการให้บริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก 
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สูตรคำนวณตัวชี้วัด    = 
 A x 100  
    B 

A = จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก  
B = จำนวนเป้าฟันเทียมรายจังหวัด ปี งบประมาณ 2566 

2. ร้อยละการให้บริการรากฟันเทียมรองรับฟันเทียม  

สูตรคำนวณตัวชี้วัด    = 
 A x 100  
    B 

A = จำนวนผู้ที่ได้รับบริการรากฟันเทียมรองรับฟันเทียม 
B = จำนวนเป้ารากฟันเทียมรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: 1. กรมอนามัย สำนักอนามัยผู้สูงอายุ สำนักทันตสาธารณสุข 
 2. กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ  

ร่วมกับสำนักนิเทศระบบการแพทย ์และสถาบันทันตกรรม 
 3. กรมสุขภาพจิต 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัดกรมอนามัย 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
ผู ้อำนวยการสำนักอนามัย
ผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

Tel. 02 590 4273            
Mobile. 086 879 6655 
e-mail: DRNEST@hotmail.com 

สุขภาพกลุ่มวัย และการ
ยกระดับบริการผู้สูงอายุ 

นางสาวปิยะฉัตร พ้นทาส น ักว ิ ชาการสาธารณสุ ข
ปฏิบัติการ 
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ  
กรมอนามัย 

Tel. 02 590 4499 
Mobile. 092 4985577 
e-mail: 
Piyachat.p@anamai.mail.go.th 

สุขภาพกลุ่มวัย และการ
ยกระดับบริการผู้สูงอายุ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานกรมอนามัย 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นางรัชนี   บุญเรืองศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญ
การพิเศษ  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ  
กรมอนามัย 

Tel. 0 2590 4508  
Mobile. 09 9616 5396 
E-mail: rachanee.brs@gmail.com 

ระบบการดูแลระยะยาว 
โปรแกรม LTC (3C) 
และ Blue book 
Application 

นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ  
กรมอนามัย 
 

Tel. 02 590 4504 
Mobile. 091 768 6265 
E-mail: 
juthapuk.j@anamai.mail.go.th 

ชมรมผูสู้งอายุ และแผน
ส่งเสริมสุขภาพดี 
(Wellness  Plan)  

นางสาวนพวรรณ โพชนุกูล ทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
สำนักทันตสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

Tel. 02 5904117 
Mobile. 06 1929 3651 

ฟันเทียม รากฟันเทียม 
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ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 
E-mail: 
noppawan.p@anamai.mail.go.th 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัดกรมการแพทย์ 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน ผู้อำนวยการ 
สถาบ ันเวชศาสตร ์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 

Tel. 02 590 6213 
E–mail: bloharjun@gmail.com 
 

สุขภาพกลุ่มวัย และการ
ยกระดับบริการผู้สูงอายุ 

นางนิติกุล ทองน่วม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
การพิเศษ 
สถาบ ันเวชศาสตร ์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 

Tel. 0 2590 6211 ต่อ 823 
Mobile. 08 4653 3443 
E-mail: fasai7sky@yahoo.com 

สุขภาพกลุ่มวัย และการ
ยกระดับบริการผู้สูงอายุ 

นางสาวเพ็ญพิชชา โอภาส
วัฒน ์  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สถาบ ันเวชศาสตร ์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 

Tel. 0 2024 8481 
Mobile. 08 4660 3060 
E-mail: penpicha.work@gmail.com 

สุขภาพกลุ่มวัย และการ
ยกระดับบริการผู้สูงอายุ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานกรมการแพทย์ 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นางสาวปนิตา มุ่งกลาง น ั ก ว ิ ช า ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข 
ชำนาญการ 
สถาบ ันเวชศาสตร ์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 

Tel. 0 2590 6211 ต่อ 818 
Mobile. 09 3321 5288 
E-mail: pani_tang@hotmail.com 

สุขภาพกลุ่มวัย และการ
ยกระดับบริการผู้สูงอายุ 

 กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ 
กรมการแพทย์ 

Tel. 0 2590 6332  
Fax 02 965 9851 
E-mail: 
supervision.dms@gmail.com 

สุขภาพกลุ่มวัย และการ
ยกระดับบริการผู้สูงอายุ 
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เอกสารแนบ 1 
จำนวนผู้สูงอายุ รายจังหวัด ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เขตสุขภาพ จังหวัด จำนวนผู้สูงอายุ (คน) 
อายุ 60-69 ป ี อายุ 70-79 ป ี อายุ 80 ปขีึ้นไป รวม 

เขตสุขภาพที่ 
1 

เชียงใหม่ 
188,021 77,695 40,048 305,764 

  เชียงราย 140,048 59,253 27,726 227,027 
  แพร่ 58,840 28,297 11,727 98,864 
  ลำพูน 58,281 25,116 11,406 94,803 
  น่าน 58,320 25,509 11,965 95,794 
  ลำปาง 101,235 44,881 21,380 167,496 
  พะเยา 61,087 26,068 10,856 98,011 
  แม่ฮ่องสอน 17,617 8,636 4,865 31,118 

เขตสุขภาพที่ 
2 

ตาก 
40,773 20,243 8,760 69,776 

  อุตรดิตถ์ 52,179 27,164 12,795 92,138 
  พิษณุโลก 86,757 45,427 24,278 156,462 
  เพชรบูรณ์ 90,886 47,228 22,788 160,902 
  สุโขทัย 61,166 32,938 14,778 108,882 

เขตสุขภาพที่ 
3 

กำแพงเพชร 
64,334 33,823 15,263 113,420 

  นครสวรรค์ 97,406 55,636 28,532 181,574 
  อุทัยธานี 32,868 19,189 9,965 62,022 
  ชัยนาท 37,043 20,495 10,478 68,016 
  พิจิตร 54,134 29,645 14,577 98,356 

เขตสุขภาพที่ 
4 

ปทุมธานี 
81,953 39,171 18,030 139,154 

  นครนายก 24,056 13,836 7,728 45,620 
  สระบุรี 59,921 29,489 15,848 105,258 
  ลพบุรี 65,160 35,328 18,129 118,617 
  นนทบุรี 126,423 61,652 40,525 228,600 
  อ่างทอง 29,771 16,509 9,212 55,492 
  พระนครศรีอยุธยา 76,771 40,412 23,869 141,052 
  สิงห์บุรี 24,429 14,572 7,991 46,992 

เขตสุขภาพที่ 
5 

สุพรรณบุรี 
81,873 48,034 26,102 156,009 

  ประจวบคีรีขันธ์ 45,274 22,635 11,816 79,725 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เขตสุขภาพ จังหวัด จำนวนผู้สูงอายุ (คน) 
อายุ 60-69 ป ี อายุ 70-79 ป ี อายุ 80 ปขีึ้นไป รวม 

  เพชรบุรี 48,401 26,036 14,722 89,159 
  กาญจนบุรี 68,472 34,848 16,715 120,035 
  นครปฐม 91,246 45,888 24,697 161,831 
  ราชบุรี 84,626 46,295 24,423 155,344 
  สมุทรสาคร 47,070 24,870 12,839 84,779 
  สมุทรสงคราม 20,192 12,575 6,463 39,230 

เขตสุขภาพที่ 
6 

ชลบุร ี
108,037 54,915 31,509 194,461 

  ระยอง 54,129 26,861 13,566 94,556 
  ฉะเชิงเทรา 61,285 34,500 19,589 115,374 
  ปราจีนบุรี 44,247 23,256 13,062 80,565 
  ตราด 20,050 10,875 5,619 36,544 
  สมุทรปราการ 103,782 51,188 27,540 182,510 
 สระแก้ว 45,474 22,604 10,696 78,774 
  จันทบุรี 51,046 26,559 15,800 93,405 

เขตสุขภาพที่ 
7 

กาฬสินธุ์ 
89,583 48,804 17,031 155,418 

  ขอนแก่น 165,457 92,554 36,865 294,876 
  ร้อยเอ็ด 113,408 68,390 24,125 205,923 
  มหาสารคาม 87,009 51,695 17,455 156,159 

เขตสุขภาพที่ 
8 

นครพนม 
56,313 30,279 11,197 97,789 

  หนองบัวลำภู 45,356 22,299 8,211 75,866 
  บึงกาฬ 33,099 16,967 7,035 57,101 
  หนองคาย 43,760 21,475 9,238 74,473 
  สกลนคร 96,126 48,797 18,175 163,098 
  อุดรธานี 134,295 69,156 26,284 229,735 
  เลย 64,043 33,004 13,952 110,999 

เขตสุขภาพที่ 
9 

นครราชสีมา 
228,159 129,375 65,314 422,848 

  สุรินทร์ 112,136 66,389 31,585 210,110 
  บุรีรัมย์ 121,291 72,022 32,309 225,622 
  ชัยภูมิ 102,268 56,652 23,348 182,268 

เขตสุขภาพที่ 
10 

ยโสธร 
42,961 23,716 8,138 74,815 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เขตสุขภาพ จังหวัด จำนวนผู้สูงอายุ (คน) 
อายุ 60-69 ป ี อายุ 70-79 ป ี อายุ 80 ปขีึ้นไป รวม 

  อำนาจเจริญ 33,159 17,615 7,419 58,193 
  อุบลราชธานี 145,858 81,168 36,793 263,819 
  ศรีสะเกษ 119,317 68,004 29,259 216,580 
  มุกดาหาร 28,667 14,469 6,112 49,248 

เขตสุขภาพที่ 
11 

สุราษฎร์ธานี 
81,491 42,229 26,247 149,967 

  ภูเก็ต 20,232 10,040 4,687 34,959 
  พังงา 23,627 12,347 6,931 42,905 
  ชุมพร 45,764 24,103 14,717 84,584 
  ระนอง 14,030 6,948 3,500 24,478 
  นครศรีธรรมราช 123,837 74,767 47,353 245,957 
  กระบี่ 32,848 15,008 8,403 56,259 

เขตสุขภาพที ่
12 

ปัตตานี 
41,113 23,074 13,525 77,712 

  ตรัง 54,470 27,769 16,558 98,797 
  พัทลุง 45,856 28,798 15,432 90,086 
  ยะลา 30,768 16,329 8,686 55,783 
  สงขลา 111,605 61,293 35,235 208,133 
  นราธิวาส 43,131 22,713 11,511 77,355 
  สตูล 21,825 11,133 5,880 38,838 
  รวม 5,317,545 2,799,532 1,367,187 9,484,264 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เอกสารแนบ 2 
เป้าหมายฟันเทียม รากฟันเทียม รายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เขตสุขภาพ จังหวัด 
เป้าฟันเทียมราย
จังหวัด (ราย) 

เป้ารากเทียมราย
จังหวัด (ราย) 

หน่วยบริการที่
ใหบ้ริการรากฟัน

เทียม (แห่ง) 
เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ 1,392 120 8 
  เชียงราย 951 80 1 
  แพร่ 418 30 2 
  ลำพูน 385 30 2 
  น่าน 393 30 1 
  ลำปาง 707 50 4 
  พะเยา 416 30 2 
  แม่ฮ่องสอน 137 10 2 
เขตสุขภาพที่ 2 ตาก 317 20 4 
  อุตรดิตถ์ 395 50 1 
  พิษณุโลก 665 100 3 
  เพชรบูรณ์ 733 35 2 
  สุโขทัย 494 45 3 
เขตสุขภาพที่ 3 กำแพงเพชร 523 85 12 
  นครสวรรค์ 866 110 3 
  อุทัยธานี 267 45 3 
  ชัยนาท 298 50 2 
  พิจิตร 451 80 3 
เขตสุขภาพที่ 4 ปทุมธานี 616 45 3 
  นครนายก 208 15 2 
  สระบุรี 446 30 2 
  ลพบุรี 583 40 2 
  นนทบุรี 782 45 3 
  อ่างทอง 248 20 3 
  พระนครศรีอยุธยา 616 40 4 
  สิงห์บุรี 198 15 3 
เขตสุขภาพที่ 5 สุพรรณบุรี 696 30 3 
  ประจวบคีรีขันธ์ 373 35 5 
  เพชรบุรี 373 30 2 
  กาญจนบุรี 548 30 2 
  นครปฐม 654 30 2 
  ราชบุรี 663 50 2 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เป้าหมายฟันเทียม รากฟันเทียม รายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เขตสุขภาพ จังหวัด 
เป้าฟันเทียมราย
จังหวัด (ราย) 

เป้ารากเทียมราย
จังหวัด (ราย) 

หน่วยบริการที่
ใหบ้ริการรากฟัน

เทียม (แห่ง) 
  สมุทรสาคร 363 15 1 
  สมุทรสงคราม 177 15 1 
เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุร ี 870 55 3 
  ระยอง 399 20 1 
  ฉะเชิงเทรา 503 30 4 
  ปราจีนบุรี 335 30 2 
  ตราด 164 15 1 
  สมุทรปราการ 853 40 2  

สระแก้ว 345 30 1 
  จันทบุรี 397 30 2 
เขตสุขภาพที่ 7 กาฬสินธุ์ 654 35 2 
  ขอนแก่น 1,296 110 9 
  ร้อยเอ็ด 927 40 1 
  มหาสารคาม 679 35 2 
เขตสุขภาพที่ 8 นครพนม 434 25 1 
  หนองบัวลำภู 320 25 3 
  บึงกาฬ 240 15 3 
  หนองคาย 339 20 1 
  สกลนคร 686 40 4 
  อุดรธานี 977 60 3 
  เลย 463 30 1 
เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา 1,882 130 8 
  สุรินทร์ 929 65 4 
  บุรีรัมย์ 1,040 80 4 
  ชัยภูมิ 842 80 3 
เขตสุขภาพที่ 
10 

ยโสธร 377 25 1 

  อำนาจเจริญ 248 20 1 
  อุบลราชธานี 1,149 75 2 
  ศรีสะเกษ 964 65 5 
  มุกดาหาร 211 10 1 
เขตสุขภาพที่ 
11 

สุราษฎร์ธานี 658 55 3 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เป้าหมายฟันเทียม รากฟันเทียม รายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เขตสุขภาพ จังหวัด 
เป้าฟันเทียมราย
จังหวัด (ราย) 

เป้ารากเทียมราย
จังหวัด (ราย) 

หน่วยบริการที่
ใหบ้ริการรากฟัน

เทียม (แห่ง) 
  ภูเก็ต 196 15 2 
  พังงา 183 25 2 
  ชุมพร 365 25 5 
  ระนอง 113 6 1 
  นครศรีธรรมราช 1,098 90 4 
  กระบี่ 240 25 1 
เขตสุขภาพที ่
12 

ปัตตานี 351 45 1 

  ตรัง 421 45 2 
  พัทลุง 398 35 2 
  ยะลา 260 20 1 
  สงขลา 912 100 9 
  นราธิวาส 373 55 4 
  สตูล 170 30 1 
เขตสุขภาพที่ 
13 

กรุงเทพมหานคร 
 

209 0 

  รวม 41,613 3,500 211 
      
     (หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565) 



 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

ประเด็นที่ 4 Digital Health  

(ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์) 

1. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
2. ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอด ีเพื่อการเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
3. ร้อยละเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR screening ในการตรวจคัดกรองเบาหวาน
ขึ้นจอตา 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 4 : Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์) 
หมวด ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด 2. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด 
คำนิยาม            การบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) หมายถึง การจัดระบบ

ให้บริการปรึกษา แนะนำ รักษา ติดตาม เยี่ยมบ้าน ระหว่างสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง
ไปยังอีกสถานที่หนึ ่ง เช่น บ้าน คลินิกชุมชนอบอุ่น รพ.สต. หรือสถานพยาบาล
เครือข่ายอ่ืนๆ โดยอาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกการให้บริการในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS: Hospital Information System) ด้วยรหัสมาตรฐาน
แฟ้ม Service (14) รหัสประเภทการมารับบริการ “5 การบริการการแพทย์
ทางไกล Telehealth/Telemedicine”  

          บริการการแพทย์ทางไกลในตัวชี้วัดนี้ ครอบคลุมทุกกลุ่มโรคตามความเห็น
ของแพทย์ และบริบทของพื้นที่ เช่น  ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยสูงอายุในภาวะ
พึ่งพิง ผู้ป่วยติดบ้าน รหัส 1B1281 ผู้ป่วยติดเตียง รหัส 1B1282 จากฐานข้อมูล
การคัดกรองผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน รหัส E10-E14 โรคความดันโลหิตสูง 
I10-I15 จากรห ัส ICD-10 กล ุ ่มโรคไม ่ต ิดต ่อเร ื ้อร ั ง (Non-Communicable 
Diseases : NCD) 

โดยมีเกณฑ์ท่ีกำหนดให้ดำเนินการดังนี้  
1. เขตสุขภาพ คัดเลือกจังหวัด และโรงพยาบาล เป็นกลุ ่มเป้าหมายที่

จะต้องดำเนินการให้สำเร็จมีผลการให้บริการในปีงบประมาณ 2566 อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของจำนวนจังหวัดในเขตสุขภาพ และอย่างน้อยจังหวัดละ 3 
โรงพยาบาล 

2. โรงพยาบาล จะต้องมีบริการการแพทย์ทางไกล และการเตรียมการ 
ดังนี้ 

2.1 ให้บริการสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และอ่ืนๆ ตามท่ีแพทย์เห็นสมควรหรือตามบริบทของพ้ืนที่ 

2.2 มีการจัดสรรบุคลากรเป็นทีมงานให้บริการอย่างต่อเนื ่อง โดย
สามารถดำเนินการในรูปแบบกลุ่มงานภายใน งานภายใน หรือคณะกรรมการ
ดิจิทัลการแพทย์โรงพยาบาล ด้วยบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เร่งรัดการจัดบริการสุขภาพดิจิทัล การแพทย์ทางไกล และอ่ืน ๆ (รายละเอียดตาม
ร่างคณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์โรงพยาบาล แนบท้าย) 

2.3 มีระบบสารสนเทศ Telemedicine / Telehealth  
2.4 มีกระบวนการต่อเนื่องกับบริการส่งยาถึงบ้าน  
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2.5 มีเครือข่ายช่วยให้บริการ เช่น มี อสม. หรือญาติของผู้ป่วยร่วมอยู่
ในระบบบริการ 

3. โรงพยาบาล มีกระบวนการเรียกเก็บค่าบริการไปที่กองทุนต่างๆ 
มาตรการที่ดำเนินงานในพื้นที่ 
1. หน่วยบริการประเมินความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต่ำ   
2. หน่วยบริการจัดให้มีระบบสารสนเทศ (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) ในการ
ให้บริการการแพทย์ทางไกล ที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์
ขั้นต่ำ  

3. หน่วยบริการมีการให้บริการการแพทย์ทางไกลตามท่ีแพทย์เห็นสมควร 
หรือตามบริบทของพ้ืนที่ 

4. อสม. มีส่วนร่วมในการให้บริการการแพทย์ทางไกล โดยใช้กลไก 3 หมอ 
5. การให้บริการการแพทย์ทางไกล สามารถเชื่อมต่อระบบบันทึกการ
ให้บริการ (Visit) กับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) และสามารถ
เรียกเก็บค่าบริการรักษาได้ 

6. การให้บริการการแพทย์ทางไกล เชื่อมโยงกับการส่งยาที่บ้านได้ 
7. รพ.จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการการแพทย์
ทางไกล 

8. รพ.มีการปฏิบัติตามแผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต่ำ  
9. คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด 
ติดตามและกำกับดูแล รพ. ให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์
ขั้นต่ำ และมีรูปแบบการให้บริการที่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรักษาได้ 
และมีบริการส่งยาที่บ้านได้ 

หมายเหตุ ศทส.จะแจ้งเวียนแบบสอบถาม และระบบประเมินความพึง
พอใจ ภายในเดือนธันวาคม 2565  
แนวทางการตรวจ ติดตาม 
1. เขตสุขภาพ ตามแบบสอบถาม รวบรวมและส่งรายชื่อ รพ. (รพศ./รพท./
รพช.) ที่มีการให้บริการการแพทย์ทางไกล และที่มีแผนจะให้บริการ
การแพทย์ทางไกล ให้แก่ ศทส. ทางอีเมล ictmoph@moph.go.th ภายใน
วันที่ 20 มกราคม 2566  

2. รพ.ตอบแบบสอบถาม 1) แบบประเมินความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต่ำ  
2) แบบสอบถามรูปแบบการให้บริการการแพทย์ทางไกลที่ใช้อยู่หรือมี
แผนจะใช้ ส่งให้ ศทส. ทางอีเมล ictmoph@moph.go.th ภายในวันที่ 
20 มีนาคม 2566  

3. ใช้การสื่อสารผ่านระบบ online (Webex Meeting ,  
Line Official @ictmoph , Line OpenChat  
https://moph.cc/oDOmHwsNs ) 

4. ประมวลผลข้อมูลจำนวนครั้งในการให้บริการ จากระบบคลังข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพ (HDC: Health Data Center) และแสดงรายงาน
ในเว็บไซต์ HDCService  
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5. รพ.ตอบแบบสอบถาม 1) แบบประเมินแผนความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
ขั้นต่ำ 2) แบบสอบถามรูปแบบการให้บริการการแพทย์ทางไกลที่ใช้อยู่หรือมี
แผนจะใช้ (ตอบเฉพาะหน่วยที่มีข้อมูล update)  ส่งให้ ศทส. ทางอีเมล 
ictmoph@moph.go.th ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566  

6. คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด 
รวบรวมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งให้ ศทส. ทางอีเมล 
ictmoph@moph.go.th ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 

เกณฑ์เป้าหมาย :    
• กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้รับบริการผ่านระบบบริการการแพทย์ทางไกล ที่บันทึกลงในระบบ

สารสนเทศโรงพยาบาล ด้วยรหัสมาตรฐานแฟ้ม Service (14) รหัสประเภทการมารับบริการ “5 
การบริการการแพทย์ทางไกล Telehealth/Telemedicine”  

• ปีงบประมาณ 68 – 70 คำนวณร้อยละจำนวนครั้งการมารับบริการการแพทย์ทางไกล เทียบกับ
จำนวนครั้งการมารับบริการทุกประเภท ตามรหัสมาตรฐานแฟ้ม Service (14) รหัสประเภทการมา
รับบริการ 

• รพ. หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป / ชุมชน 
   ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69  ปีงบประมาณ 70 

1) จำนวนจังหวัด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50  
2) จำนวน รพ. ไม่
น้อยกว่า 3 แห่งต่อ
จังหวัด 
3) จำนวนการ
ให้บริการไม่น้อย
กว่า 3,500 คร้ัง
ต่อจังหวัด 

1) จำนวนจังหวัดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75  
2) จำนวน รพ. ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อจังหวัด 
3) จำนวนการ
ให้บริการไม่น้อยกว่า 
5,500 คร้ังต่อ
จังหวัด 

1) จำนวนจังหวัดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
100  
2) จำนวน รพ. ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
100 ต่อจังหวัด 
3) จำนวนการ
ให้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของ
จำนวนคร้ังของการ 
มารับบริการ 
ทุกประเภท 

1) จำนวนจังหวัดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100  
2) จำนวน รพ. ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 ต่อ
จังหวัด 
3) จำนวนการ
ให้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของ
จำนวนคร้ังของการ 
มารับบริการทุก
ประเภท 

1) จำนวนจังหวัดไม่
น้อยกว่าร้อยละ  
100  
2) จำนวน รพ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ต่อจังหวัด 
3) จำนวนการ
ให้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ
จำนวนคร้ังของการ 
มารับบริการ 
ทุกประเภท 

. 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้มีการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ทางไกลทั่วประเทศ 

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถเข้าถึงบริการ
การแพทย์ได้มากขึ้น  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชุน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลและรายงานผล ระดับโรงพยาบาล จังหวัด และเขตสุขภาพ จากระบบ 
Health data center โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพ และ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการดึงข้อมูลเพ่ือ  
1. บ่งชี้จังหวัดที่มีการให้บริการและจำนวนครั้งของการให้บริการในกลุ่มเป้าหมาย  
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2. คำนวณร้อยละการให้บริการการแพทย์ทางไกลในปี 2568 - 2570  
แหล่งข้อมูล 1. Health Data Center https://hdcservice.moph.go.th  
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนครั้งของการมารับบริการการแพทย์ทางไกล (รหัสประเภทการมารับ

บริการ “5 การบริการการแพทย์ทางไกลTelehealth/ Telemedicine”)  
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนครั้งของการมารับบริการทุกประเภท  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ปี 2566 – 2567  =  A 

ปี 2568 – 2570  =  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 1) เขตสุขภาพ มีรายชื่อ รพ. ทีม่ีการ

ให้บริการการแพทย์ทางไกล และที่มี
แผนจะให้บริการการแพทย์ทางไกลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจำนวนจงัหวัดทั้งหมด
ในเขตสุขภาพ 
2) รพ. ตอบแบบประเมนิความ
ปลอดภัยไซเบอร์ข้ันต่ำ   
3) รพ. ตอบแบบสอบถามรูปแบบการ
ให้บริการการแพทย์ทางไกลที่ใช้อยู่หรือ
มีแผนจะใช ้

- มีจำนวนคร้ังของการมารับบริการ
การแพทย์ทางไกล ไมน่้อยกว่า  
3,500 คร้ังต่อจังหวัด จาก รพ.  

ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เขตสุขภาพ มีรายชื่อ รพ. ที่มีการ

ให้บริการการแพทย์ทางไกล และที่มี
แผนจะให้บริการการแพทย์ทางไกลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจำนวนจงัหวัดทั้งหมด
ในเขตสุขภาพ 
 

- มีจำนวนคร้ังของการมารับบริการ
การแพทย์ทางไกล ไมน่้อยกว่า  
5,500 คร้ังต่อจังหวัด จาก รพ. 

จำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จำนวนทั้งจงัหวัด 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- รพ. ทุกแห่งมีการเตรียมพร้อมระบบ

สารสนเทศและบุคลากร และเปดิ
ให้บริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์
ที่กำหนด 

- จำนวนคร้ังของการมารับบริการ
การแพทย์ทางไกล ในกลุ่มเปา้หมาย 
จังหวัดละไมน่้อยกว่า ร้อยละ 40 
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ปี 2569: 

ปี 2570: 

. 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- จำนวนคร้ังของการมารับบริการ

การแพทย์ทางไกล ในกลุ่มเปา้หมาย 
จังหวัดละไมน่้อยกว่า ร้อยละ 45 

- จำนวนคร้ังของการมารับบริการ
การแพทย์ทางไกล ในกลุ่มเปา้หมาย 
จังหวัดละไมน่้อยกว่า ร้อยละ 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- จำนวนคร้ังของการมารับบริการ

การแพทย์ทางไกล ในกลุ่มเปา้หมาย 
จังหวัดละไมน่้อยกว่า ร้อยละ 55 

- จำนวนคร้ังของการมารับบริการ
การแพทย์ทางไกล ในกลุ่มเปา้หมาย 
จังหวัดละไมน่้อยกว่า ร้อยละ 60 

วิธีการประเมินผล :  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำกับติดตามโดยคณะทำงานธรรมาภิบาลด้าน
ข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด 

2. การตรวจราชการ โดยทีมนิเทศและตรวจราชการของสำนักงานเขตสุขภาพ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และเครือข่าย 

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 Version 2.4 รหัสมาตรฐาน
แฟ้ม Service (14) รหัสประเภทการมารับบริการ 
https://bps.moph.go.th/healthdata/wp-content/uploads/2021/03/ 
2.4-43File_Structure-020364.pdf  หรือลิงก์ย่อ  
https://moph.cc/h0DBTprMn 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

จำนวนครั้งของการ
มารับบริการ

การแพทย์ทางไกล  

จำนวน - - เฉลี่ยจังหวัด (นำร่อง) 
จังหวัดละ 800 ครั้ง 

  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายวสันต์  สายทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-6399532   E-mail: ictmoph@moph.go.th 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นางรุ่งนิภา อมาตยคง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ : 087-0276663   E-mail: ictmoph@moph.go.th 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 1208  E-mail : ictmoph@moph.go.th  
 

https://bps.moph.go.th/healthdata/wp-content/uploads/2021/03/
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ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1. นางรุ่งนิภา อมาตยคง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ : 087-0276663   E-mail: ictmoph@moph.go.th 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นางสาวกันตภัส วรรธนะรุ่งโรจน์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : 095-7871459             E-mail:  ictmoph@moph.go.th 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การบันทึกข้อมูล 
ผลการดำเนินงานใน
ระบบ Health KPI 
 

 หน่วยงานส่วนกลาง 
 Key In   API  ดึงจาก HDC  

 เขตสุขภาพ  
 สสจ. 
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(ร่าง) คณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์โรงพยาบาล 
 
วัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์  

เพ่ือเร่งรัดการจัดบริการสุขภาพดิจิทัล การแพทย์ทางไกล และอ่ืนๆ  
กลุ่มเป้าหมาย   

- การรักษาทางไกลระหว่างแพทย์และผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยรายเก่าที่เคยมารับบริการของโรงพยาบาล 
เช่น กลุ่มผู้ป่วย NCD และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง  

- การให้คำปรึกษาทางไกลระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือให้การส่งต่อมีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็วหรือ ลดการส่งต่อได้  

- ผู้ป่วยอื่น ตามบริบทของโรงพยาบาล 

เสนอพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ  
- รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ หรือ รองผู้อำนวยการด้านภารกิจปฐมภูมิ หรือผู้ที่มีความเหมาะสม

ตามขนาดของโรงพยาบาล 

เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจากกลุ่มงานต่าง ๆ เช่น   
- กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  
- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  
- กลุ่มงานอายุรกรรม  
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  
- กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน  
- กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  
- กลุ่มงานเภสัชกรรม  
- กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์    
- กลุ่มงาน หรืองานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

หน้าที่  
1. พัฒนาการบริการสุขภาพดิจิทัล การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การจัดระบบส่งยาที่บ้าน 

และอ่ืนๆ  
2. พัฒนาระบบการพิสูจน์ ยืนยันตัวตน สำหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
3. เชื่อมข้อมูลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS) กับ ระบบ Telemedicine เพ่ือให้สะดวก 

ต่อการบริการ และการสืบค้นหลักฐานการบริการแต่ละ visit ประกอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล และอ่ืนๆ 
4. สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ ผู้รับบริการ ประชาชน อสม และบุคลากร  
5. สร้างเครือข่ายการบริการสามหมอ เช่น อสม. หมอคนที่ 1 ช่วยผู้สูงอายุเข้ารับบริการการแพทย์

ทางไกลผ่าน Application Smart อสม. ที่เชื่อมโยงระบบ Telemedicine 
6. กำกับติดตามการดำเนินงานการบริการสุขภาพดิจิทัล การแพทย์ทางไกลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ของสภาวิชาชีพ ภายใต้ระบบธรรมภิบาลข้อมูล 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 4 : Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์) 
หมวด 4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนที่ 12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ  
ชื่อตัวชี้วัด 54. ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการ

สุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
     54.1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี 
     54.2 ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 
            และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 

คำนิยาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดิจิทัลไอดี (Digital Identity หรือ Digital ID) หมายถึง ชุดของข้อมูลหรือคุณลักษณะที่
รวบรวมและบันทึกในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือใช้ระบุตัวบุคคลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ด้านสุขภาพ ผ่านระบบการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนของระบบ Identity provider 
(IdP) เพ่ือยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน และช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง แม้จะเข้ารับการรักษาจากหน่วยบริการสุขภาพ
หลายแห่ง                                                 

ระบบ Identity provider (IdP) หมายถึง ระบบกลางสำหรับบริหารจัดการข้อมูล Digital 
ID เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ ของบุคคลากร
สาธารณสุข(บุคคลธรรมดา) และประชาชนที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการสุขภาพ ผ่าน
แพลตฟอร์มหมอพร้อม เช่น การตรวจพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Electronic 
Know Your Customer : e KYC) ช่วยลดขั้นตอนในการยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการ
ด้านสุขภาพ ประหยัดเวลา ลดภาระในการติดต่อหรือใช้บริการจากหน่วยบริการภาครัฐ 
*** ระบบ IdP ของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการสอดคล้องตามมาตรฐาน และผ่านการ
พิจารณารับรองจาก  
1. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions 
Development Agency: ETDA ตาม “ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” และ                                                                                                                                                                                                                                                              
2. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government 
Development Agency (Public Organization) (DGA) ตาม มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล 
Digital Government Standard ว่าด้วย แนวทางการจัดทำกระบวนการและการ
ดำเนินงานทางดิจิทัล เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ แล้ว  

บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ได้แก่ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ /
รายวัน/จ้างเหมาบริการ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (กรม เขตสุขภาพ รพศ. รพท. และหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด) ทุกระดับ ทุกสายงาน (อ้างอิงจากระบบฐานข้อมูล HROPS) 
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ประชาชน หมายถึง ประชาชนในพื้นท่ีความรับผิดชอบของหน่วยบริการในจังหวัด ทุกคน  
(อ้างอิงตามฐานข้อมูลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 1 เมษายน 
2565)  

เกณฑ์เป้าหมาย :  
รายการ ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 

บุคลากรสาธารณสุข ≥ร้อยละ 50 ≥ร้อยละ 60 ≥ร้อยละ 70 ≥ร้อยละ 80 
ประชาชน ≥ร้อยละ 25 ≥ร้อยละ 50 ≥ร้อยละ 60 ≥ร้อยละ 70 

 

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้คนไทยมีดิจิทัลไอดี สำหรับการทำธุรกรรมในระบบสุขภาพดิจิทัล ที่ดูแลโดย
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเอ้ือต่อการเข้าถึงระบบบริการแบบไร้รอยต่อ  

2. เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงข้อมูลการรักษาจากหน่วยบริการสาธารณสุข และแสดงเป็นข้อมูล
ระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ บน Application (กรณีประชาชนที่ 
ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถแสดงประวัติการรักษาเฉพาะบุคคล ผ่านระบบ 
Electronic Medical Record หลังจากได้รับอนุญาตจากประชาชนเจ้าของข้อมูล) 

3. เพ่ือลดขั้นตอน และความซับซ้อนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล อำนวย 
ความสะดวก และประหยัดเวลาในการยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการด้านสุขภาพ  
ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ  

4. ป้องกันความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนเพ่ือเข้ารับบริการรักษาแทนบุคคลอ่ืน  
เพ่ิมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณสุข 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1) บุคลากรสาธารณสุข ในหน่วยบริการสาธารณสุข ทุกจังหวัด (≥ร้อยละ 80) 
    (อ้างอิงจากฐานข้อมูลกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  
2) ประชาชน ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการในจังหวัด (≥ร้อยละ 25) 
(อ้างอิงจากฐานข้อมูลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 1 เมษายน 
2565) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการพิสูจน์ตัวตน ของบุคลากรสาธารณสุข และของประชาชน 
ผ่านระบบ หมอพร้อม Identity provider (IdP) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด หรือระบบอ่ืน  
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 : https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/ 

หรือ Scan QR Code          
แหล่งข้อมูล 1. หน่วยบริการภาครัฐทั่วประเทศ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. ฐานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข อ้างอิงตามฐานข้อมูล HROPS กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

3. ฐานข้อมูลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
4. ระบบจัดเก็บข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคลากรและประชาชน (IdP 

Center) กระทรวงสาธารณสุข 

https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/
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รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด 
รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด 
รายการข้อมูล 3 A2 = ประชาชนในจงัหวัดที่มีดจิิทัลไอดี  
รายการข้อมูล 4 B2 = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธิการรักษาในจงัหวัด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด 54.1 (A1/B1) x 100 

*** ต้องผ่านร้อยละ 50 ของบุคลากรในจังหวัด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด 54.2 (A2/B2) x 100 

*** ต้องผ่านร้อยละ 25 ของประชาชนในจังหวัด 
 การประเมินตัวชี้วัด ต้องผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด  

 

รายจังหวดั สูตรคำนวณ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน หลักเกณฑ์ 
บุคลากรสาธารณสุข (A1/B1) x 

100 
≥ ร้อยละ 25 ≥ ร้อยละ 50 ผ่านหลักเกณฑ์การ

ประเมนิตัวชีว้ัดฯ 

ประชาชน (A2/B2) x 
100 

≥ ร้อยละ 10 ≥ ร้อยละ 25 

ระยะเวลาประเมินผล 6 เดือน และ 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2566 : ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพ่ือการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
             1) ร้อยละ 50 ของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี 
             2) ร้อยละ 25 ของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพ่ือเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
แบบไร้รอยต่อ 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 
บุคลากรสาธารณสขุ - ≥ร้อยละ 25 - ≥ร้อยละ 50 

ประชาชน - ≥ร้อยละ 10 - ≥ร้อยละ 25 
 

วิธีการประเมินผล:  ประเมินจากระบบประมวลผลของระบบ Identity Provider (IdP) กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบดิจิทัลไอดี  

: https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/ 

หรือ Scan QR Code          
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ดิจิทัลไอดี ร้อยละ - - - 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสาวภคพร สังข์ทอง                       เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-591-8194            
   โทรสาร : 02-591-8565     E-mail : spd.digitalhealth@gmail.com 
   กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/
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2. นายหยัดซารี เล๊าะเหล๊ะ                      นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-1493            
   โทรสาร : 02-591-8565     E-mail : spd.digitalhealth@gmail.com 
   กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
3. นายวัชรินทร์ โสภาพ                          นักวชิาการคอมพิวเตอร์ 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-1497            
   โทรสาร : 02-591-8565     E-mail : spd.digitalhealth@gmail.com 
   กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4. นางสาวณภาภัช มงคลเอกอมร               เจ้าพนักงานเวชสถิติอาวุโส 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-591-8194            
   โทรสาร : 02-591-8565     E-mail : spd.digitalhealth@gmail.com 
   กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นางสาวภคพร สังข์ทอง                       เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-591-8194           
   โทรสาร : 02-591-8565     E-mail : spd.digitalhealth@gmail.com 
   กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
2. นางสาวณภาภัช มงคลเอกอมร               เจ้าพนักงานเวชสถิติอาวุโส 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-591-8194            
   โทรสาร : 02-591-8565     E-mail : spd.digitalhealth@gmail.com 
   กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

   นางเดือนเพ็ญ โยเฮือง                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                                                              
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-1495             
   โทรสาร : 02-591-8565      E-mail : duanpen@mophmail.go.th 
   กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 4 : Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์) 
หมวด 4.  ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนที่ 14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ

แพทย์ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด   59. โครงการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ ;  

ร้อยละโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR screening ในการตรวจ 
คัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา  

คำนิยาม  AI DR screening คือ ระบบวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินของโรคเบาหวานขึ้นจอ
ตา โดยใช้ระบบ AI มาช่วยในการวิเคราะห์ 

เกณฑ์เป้าหมาย :    
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 

มีโรงพยาบาลนำร่อง
ทุกเขตสุขภาพ  
ที่ใช้ระบบ AI DR 
Screening ในการ
ตรวจคัดกรอง
เบาหวานขึน้จอตา 

ร้อยละ 30 ของ รพ.
ในเขตสุขภาพ       
ใช้ระบบ AI DR 
Screening ในการ
ตรวจคัดกรอง
เบาหวานขึน้จอตา 

ร้อยละ 50 ของ รพ.
ในเขตสุขภาพ       
ใช้ระบบ AI DR 
Screening ในการ
ตรวจคัดกรอง
เบาหวานขึน้จอตา 

ร้อยละ 70 ของ รพ. 
ในเขตสุขภาพ ใช้ระบบ 
AI DR Screening ใน
การตรวจคัดกรอง
เบาหวานขึน้จอตา 

ร้อยละ 90 ของ รพ. 
ในเขตสุขภาพ ใช้ระบบ 
AI DR Screening ใน
การตรวจคัดกรอง
เบาหวานขึน้จอตา 

. 
วัตถุประสงค์  - เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการใช้เทคโนโลยีในการคัดกรองเบาหวานขึ้น

จอตา (AI DR Screening)  
- เพ่ือลดอัตราความชุกของภาวะเบาหวานขึ้นจอตา และการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบ
สุขภาพอย่างยั่งยืน ด้วยการเพ่ิมคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอย 
และลดการส่งต่อออกนอกเขต 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชุน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลและรายงานผล ระดับโรงพยาบาล จังหวัด และเขตสุขภาพดึงข้อมูลจากระบบ 

AI DR Screening กรมการแพทย์ 
แหล่งข้อมูล ระบบ AI DR Screening กรมการแพทย์ 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวน รพ. ในเขตสุขภาพท่ีใช้ระบบ AI DR Screening กรมการแพทย์ ในการ

ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา จำแนกตามเขตสุขภาพ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวน รพ. ในเขตสุขภาพ จำแนกตามเขตสุขภาพ 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ปี 2566 จำนวนเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR Screening กรมการแพทย์ ในการตรวจ

คัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา 
ปี 2567 – 2570  =  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 50 ของเขตสุขภาพ มีการใช้

ระบบ AI DR Screening ในการตรวจ
คัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา 

- ทุกเขตสุขภาพ ใช้ระบบ AI DR 
Screening ในการตรวจคัดกรอง
เบาหวานขึน้จอตา 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของ รพ.ในเขต

สุขภาพ ใช้ระบบ AI DR Screening ใน
การตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของ รพ.ในเขต
สุขภาพ ใช้ระบบ AI DR Screening ใน
การตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของ รพ.ในเขต

สุขภาพ  ใช้ระบบ AI DR Screening 
ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึน้จอตา 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของ รพ.ในเขต
สุขภาพ  ใช้ระบบ AI DR Screening 
ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึน้จอตา 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของ รพ.ในเขต

สุขภาพ  ใช้ระบบ AI DR Screening 
ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึน้จอตา 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของ รพ.ในเขต
สุขภาพ  ใช้ระบบ AI DR Screening 
ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึน้จอตา 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ รพ.ในเขต

สุขภาพ  ใช้ระบบ AI DR Screening 
ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึน้จอตา 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของ รพ.ในเขต
สุขภาพ  ใช้ระบบ AI DR Screening 
ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึน้จอตา 

วิธีการประเมินผล :  ข้อมูลในระบบ AI DR Screening กรมการแพทย์ 
เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
จำนวนเขตสุขภาพ
มีการใช้ระบบ AI 

DR Screening ใน
การตรวจคัดกรอง
เบาหวานขึ้นจอตา 

จำนวน - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข   นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ   
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  0 2354 8108 ต่อ 2221  E-mail: opd_eye@hotmail.com 
กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  
 



109 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นายแพทย์ ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ    ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์         
    กรมการแพทย์  
 โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 25906315       E-mail: pattarawin@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. นายแพทย์ ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ    ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์           
    กรมการแพทย์  
 โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 25906315       E-mail: pattarawin@gmail.com 

 



 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ประเด็นที่ 5  

ลดปว่ย ลดตาย  

และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 

- ลดป่วย 

- ลดตาย 

- ความมั่นคงด้านสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย  คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 5 : ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 
 

หัวข้อ สาขาโรคหลอดเลือดหัวใจ 

ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ตัวช้ีวัดหลัก 
1. อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ (9.6 ต่อประชากรแสนคน) 
2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (< ร้อยละ 9) 
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรม มีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องดังนี้ 

3.1 ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด หรือได้รับการทำ 
Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด (≥ ร้อยละ 60)  

3.2 การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (≥ ร้อยละ 70) 
3.3 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (≥ ร้อยละ 40) 
3.4 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 30 
3.5 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้รับการตรวจไขมัน LDL และ มีค่า LDL < 100 mg/dl             

(≥ ร้อยละ 50) 
 

           หมายเหตุ: คำนิยาม/สูตรคำนวณ ตัวชี้วัด (ตามเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย 
มาตรการที่ดำเนินงาน       

ในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1  และ รอบ 2  
1. ประเด็นลดป่วย 
1.1 การคัดกรอง เพ่ือการเข้าถึงบริการและจัดการปัจจัยเสี่ยง 
ตรวจตดิตาม
ยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัย
ป่วย         
DM HT 
 

1. การคัดกรองประชากรอายุ              
35 ปีขึ้นไป  

2. การให้คำแนะนำการ
จัดการปัจจัยเสี่ยง
รายบุคคล โดยใช้เทคนิค 
Motivation Interview 
(MI) 

3. การตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย            
DM HT 

4. การติดตามและวินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วย DM HT 
รายใหม่ (แฟ้ม 
DIAGNOSIS)  และขึ้น
ทะเบียนรักษา (แฟ้ม 

1. คัดกรองประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปท่ีไม่
ป่วย DM HT ประเมินปัจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยง  

2. ให้คำแนะนำการจดัการปจัจัยเสี่ยง 
รายบุคคล โดยใช้เทคนิค Motivation 
Interview (MI) แก่กลุ่มเสี่ยง 

3. ขึ้นทะเบียน กลุม่สงสยัป่วย DM HT และ
ตรวจตดิตามยนืยันวินจิฉัย 
- DM ภายใน 1 - 180 วัน  
- HT ภายใน 1 - 90 วัน  

4. ติดตามและวินิจฉัยกลุม่สงสัยป่วย DM HT 
รายใหม่ ในแฟ้ม DIAGNOSIS และขึ้น
ทะเบียนรักษาในแฟ้ม CHRONIC 

5. จัดจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องตน้ในท่ี
สาธารณะ (Health check at public 

รอบที่ 1  
- กลุ่มสงสยัป่วย DM 
ได้รับการตรวจตดิตาม
ยืนยันวินิจฉัย  
≥ ร้อยละ 30              
 
รอบที่ 2 
- กลุ่มสงสัยป่วย DM 
ได้รับการตรวจตดิตาม
ยืนยันวินิจฉัย  
≥ ร้อยละ 70 
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CHRONIC)    
5. การจดัจุดบริการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นในท่ีสาธารณะ 
(Health check at public 
place) 

place) 

1.2 ผู้ป่วย DM HT STEMI มีผลลัพธ์การดูแลรักษาที่ดี 

1. ผู้ป่วย DM 
สามารถ
ควบคุมระดับ
น้ำตาลได้ดี  
2. ผู้ปว่ย HT 
สามารถ
ควบคุมระดับ
ความดันโลหิต
ได้ด ี
3. ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
หัวใจ ได้รับ
การตรวจ
ไขมัน LDL 
และมีคา่ LDL 
< 70 mg/dl 
4 ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
หัวใจ มีการ
สูบบุหรีล่ดลง 
 

1. การดำเนินงาน NCD 
Clinic Plus 

2. รูปแบบการบริการป้องกัน
ควบคุม DM HT  

3. รูปแบบการให้บริการผู้ป่วย 
DM HT (Best Practice)    

4. การขึ้นทะเบียนผู้ป่วย DM 
HT และได้รับการตรวจ
ติดตามรักษา 

5. การประเมิน CVD Risk  
6. การให้ความรู้ ทักษะจัดการ

ตนเอง และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยง 

7. การตรวจ HbA1C  
8. การตรวจวัดความดันโลหิต 
9. การตรวจ LDL  
10. การติดตามผู้ป่วย DM HT  

ที่ไม่เข้าถึงการให้บริการ/ 
ขาดนัด     

11. การส่งต่อผู้ป่วย    
12. การคัดกรองสูบบุหรี่ใน 

ผู้ป่วย STEMI   

1. ยกระดับการดำเนินงาน NCD Clinic Plus               
ให้ผ่านเกณฑ ์

2. จัดรูปแบบการบริการป้องกันควบคุม DM HT  
3. พัฒนารูปแบบการให้บริการสำหรบัผู้ป่วย 

DM HT (Best Practice)     
4. ขึ้นทะเบียน และตรวจติดตามรักษาผู้ป่วย 

DM HT 
5. ประเมิน CVD Risk assessment ในผู้ป่วย 

DM HT ทุกราย กรณีมคีวามเสี่ยง ≥ 20% 
ต้องได้รับการปรับเปลีย่นพฤติกรรมแบบ
เข้มข้น เร่งด่วน      

6. ให้ความรู้ ทักษะจัดการตนเอง และการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเสี่ยงแก่ผู้ปว่ย DM 
HT  

7. ตรวจ HbA1C, และคัดกรองภาวะ    
แทรกซ้อนในผู้ป่วย DM  

8. ตรวจวัดความดันโลหติในผู้ป่วย HT  
9.  ตรวจ LDL ในผู้ป่วย STEMI   
10. ติดตามผู้ป่วย DM HT ที่ไม่เข้าถึงการ 
      ให้บริการ/ขาดนัด 
11. มีระบบส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีคุณภาพ 
12. ผู้ป่วย STEMI ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่สามารถ

เข้าสู่ ระบบบำบัดรักษาภาวะเสพติด
นิโคติน และติดตามการเลิกสำเร็ จใน
ระยะเวลา  6 เดือน 

รอบที่ 1 – 
 

รอบที่ 2 
- ผู้ป่วย DM สามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี 
≥ ร้อยละ 40 
 

- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจ ได้รับการตรวจ
ไขมัน LDL และมีค่า 
LDL < 100 mg/dl                
≥ ร้อยละ 50 
 
-  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจ ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่
สามารถเลิกบุหรี่ได้               
ร้อยละ 30 

2. ประเด็นลดตาย 
1. ลดอัตรา
การเสยีชีวิต
ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
หัวใจตาย
เฉียบพลัน
ชนิด STEMI 

1. ให้การรักษาผูป้่วยท่ีเป็น
ภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันอย่างรวดเร็วโดย
การให้ยาละลายลิม่เลือดและ
หรือการทำบอลลูน 
(Reperfusion rate) 

จำนวนผู้ป่วยท่ีเป็นภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันทั้งหมดและผู้ป่วยท่ีได้รบัการรักษา 

มากกว่า 
ร้อยละ 80 

2. มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย 
STEMI Fast Track ที่ชัดเจน 
แบบไรร้อยต่อและปฏิบตัิได้

มี ม ี
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จริงทุกโรงพยาบาลในเขต
สุขภาพ 
2. ลดเวลาระยะเวลารอคอย
ผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคหวัใจขาดเลือด
เรื้อรังให้รกัษาโดยการทำ
บอลลูนหรือการผ่าตดั 
Coronary Artery Bypass 
Surgery (CABG) 

- จำนวนผู้ป่วย 
- ระยะเวลารอคอย  

ระยะเวลารอคอยไม่ควร
เกิน 3 เดือน 

3. มีระบบการคัดกรองผู้ป่วย
ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

มีหรือไม ่
 

มีการคัดกรอง  

4. ในรายทีเ่ป็นโรคแล้วมีแนว
ทางการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของ
โรคกลุ่ม NCD เพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ต้องการตามมาตรฐาน 

มี ม ี

5. ให้การศกึษากบัผู้ปว่ยและ
ญาติเรื่องการควบคุมปจัจยัเสี่ยง
การดูแลตนเอง, ทราบถึงอาการ
ของโรคกลา้มเนื้อหวัใจขาด
เลือดและการเขา้ถึงบรกิารทั้งใน
ภาวะฉุกเฉินและปกต ิ

- มีสื่อหรือเอกสารการให้ความรู้กบัประชาชน 
- ตรวจ LDL ในผู้ป่วยโรคกลา้มเนือ้หัวใจตาย 
เฉียบพลันชนิด STEMI 

ม ี

6. มีข้อมูลการผลการรักษา
ผู้ป่วย STEMI  เพือ่นำข้อมูล
มาวิเคราะห์และรายงานผล 
อัตราตายของผู้ป่วย STEMI 

มีการเก็บข้อมลูหรือลงข้อมูลของการเสยีชีวิต
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI ในระบบThai ACS Registry 

-  มีข้อมูลที่ครบถ้วนและ
ถูกต้อง   
เป้าหมายอตัราตาย
ผู้ป่วย STEMI < ร้อย
ละ 9 

2. ผู้ป่วย 
STEMI เข้าถึง
บริการและ
ได้รับการ
รักษาตาม
มาตรฐานได้
และรวดเร็ว   
ในระบบ
เครือข่ายแต่
ละเขตสุขภาพ 

1. มีแนวทางในการให้ยา
ละลายลิม่เลือดโดยมรีะบบ
การให้คำปรึกษาและระบบ
รับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 
ช่ัวโมงทุกวัน (24/7) โดย
อายุรแพทย์หรืออายรุแพทย์
โรคหัวใจ 

มี CPG ระบบการให้คำปรึกษาและระบบรับส่ง
ต่อผู้ป่วย 

ม ีCPG และม ี
แนวทางการรับส่งต่อท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีระบบการบริหารยา
ละลายลิม่เลือดโดยสามารถให้
ยาไดต้ลอด 24 ช่ัวโมงและมี
ระบบหมุนเวียนยาระหว่าง
โรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลชุมชน  

จำนวน Stock ยา หรือระบบการหมุนเวียน
การใช้ยาในเขตสุขภาพ 

มียาพร้อมและมีการให้
ยาได้จริง 

3. มีความพร้อมของหน่วยงาน 
รถพยาบาล บุคลากร และมี

- บุคลากรที่ต้องไปส่งผู้ป่วยโดยรถพยาบาลต้อง
ผ่านการอบรม BLS and ACLS 

มีความพร้อมในการส่ง
ต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน



113 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เป้าหมาย 
มาตรการที่ดำเนินงาน       

ในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

อุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต เพื่อ
พร้อมส่งต่อผูป้่วยในกรณี
ฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง  

- มีรถพยาบาลและการจัดเวรบคุลากรเพื่อพร้อม
ในการส่งต่อผูป้่วยตลอด 24 ช่ัวโมง 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

4. มีหน่วยบริการที่มคีวาม
พร้อมเพียงพอในการรักษา
โดยวิธีให้ยาละลายลิม่เลือด
และหรือการขยายหลอดเลือด 

มีบุคลากรที่ไดร้ับการอบรมและสามารถให้ยา
ละลายลิม่เลือดและหรือการขยายหลอดเลือด
ได ้

มีการให้ยาละลายลิ่ม
เลือดและหรือการขยาย
หลอดเลือดได้ตาม
มาตรฐาน 

5. มีระบบการส่งต่อและแนว
ทางการรับผู้ป่วยเพื่อให้
สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ใน
เวลาที่รวดเร็วและเหมาะสม 
ทั้งโดยวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือด
และการขยายหลอดเลือด 

มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย STEMI Fast Track 
ทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพและเหมาะสมกับ
บริบทในแต่ละพื้นท่ี 

มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยท่ี
สามารถปฏิบัตไิด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ แบบไร้
รอยต่อ 

6. มีข้อมูลการใหก้ารรักษา
ผู้ป่วย STEMI เพื่อนำข้อมูลมา
วิเคราะห์และรายงานผล 

มีการเก็บข้อมลูจำนวนหน่วยบริการและผู้ป่วย
ที่ให้ยาละลายลิ่มเลือด/ การขยายหลอดเลือด
หรือการลงข้อมูลใน Thai ACS Registry  

- มีการรายงานข้อมลูผล
การไดร้ับการรักษาใน
เวลาที่กำหนดที่ครบถ้วน
และถูกต้องได้แก ่

- - ร้อยละผู้ป่วย STEMI 
ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
ภายใน 30 นาทีหลัง
ได้รับการวินิจฉัย              
≥ ร้อยละ 60 หรือ 
- ร้อยละผู้ป่วย STEMI 
ได้รับการทำ Primary 
PCI ภายใน 120 นาที
หลังไดร้ับการวินิจฉยั       
≥ ร้อยละ 60 

Small Success 
เป้าหมาย 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. Small Success ลดป่วย 
1.1 ตรวจ
ติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัย
ป่วย DM HT 

1. คัดกรองประชากรอายุ 
35 ปีขึ้นไปที่ไม่ป่วย DM 
HT               
2. กลุ่มปกติที่มีปัจจยั
เสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง
ได้รับแนะนำการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยง 

กลุ่มสงสัยป่วย DM 
ได้รับการตรวจตดิตาม
ยืนยันวินิจฉัย                   
≥ ร้อยละ 30  
 

กลุ่มสงสัยป่วย DM 
ได้รับการตรวจตดิตาม
ยืนยันวินิจฉัย                    
≥ ร้อยละ 50      
 

กลุ่มสงสัยป่วย DM 
ได้รับการตรวจตดิตาม
ยืนยันวินิจฉัย                     
≥ ร้อยละ 70                            
 

1.2 ผู้ป่วย DM 
HT STEMI มี
ผลลัพธ์การดูแล
รักษาท่ีด ี

1. ผู้ป่วย DM HT ได้
ขึ้นทะเบียน และไดร้ับ
การตรวจติดตามรักษา 
2. ผู้ป่วย STEMI ที่สูบ

1. ประเมิน CVD Risk 
assessment ทุกราย  
2. ให้ความรู้ มีทักษะ
จัดการตนเอง และ

1. ประเมิน CVD Risk 
assessment ทุกราย  
2. ให้ความรู้ มีทักษะ
จัดการตนเอง และ

1. ผู้ป่วย DM สามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี  
≥ ร้อยละ 40 
2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
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เป้าหมาย 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
บุหรี่สามารถเข้าสู่ระบบ
บำบัดรักษาภาวะเสพ
ติดนิโคติน และติดตาม
การเลิกสำเร็จ          
 

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
เสี่ยง 
3. ผู้ป่วย DM ตรวจ 
HbA1C และคดักรอง
ภาวะแทรกซ้อน  
4. ผู้ป่วย HT ตรวจวัด
ความดันโลหิต  
5. ผู้ป่วย STEMI ตรวจ 
LDL 
6. ติดตามผู้ปว่ย DM 
HT ที่ไม่ เข้าถึงการ
ให้บริการ/ขาดนัด 
7. ผู้ป่วย STEMI ที่สูบ
บุหรี่สามารถเข้าสู่
ระบบบำบดัรักษาภาวะ
เสพติดนโิคติน และ
ติดตามการเลิกสำเรจ็  

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
เสี่ยง 
3. ผู้ป่วย DM ตรวจ 
HbA1C, LDL และคดั
กรองภาวะแทรกซ้อน  
4. ผู้ป่วย HT ตรวจวัด
ความดันโลหิต  
5. ผู้ป่วย STEMI ตรวจ 
LDL 
6. ติดตามผู้ป่วย DM 
HT ที่ไม่เข้าถึงการ
ให้บริการ/ขาดนัด   
7. ผู้ป่วย STEMI ที่สูบ
บุหรี่สามารถเข้าสู่
ระบบบำบดัรักษาภาวะ
เสพติดนโิคติน และ
ติดตามการเลิกสำเรจ็    

หัวใจ ได้รับการตรวจ
ไขมัน LDL และมีค่า 
LDL < 100 mg/dl  ≥ 
ร้อยละ 50   
3. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจ ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่
สามารถเลิกบุหรี่ได้                  
ร้อยละ 30 
 

 
2. Small Success ลดตาย 

มาตรการ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. มีการคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

    

2. มีระบบ STEMI Fast Track เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยท่ี
เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัอย่างรวดเร็วโดยการให้
ยาละลายลิ่มเลือดและหรือการทำบอลลูนท่ีมีประสิทธิภาพ
และไร้รอยต่อ 

    

3. มีระยะเวลารอคอยในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือด
เรื้อรังให้รักษาโดยการทำบอลลูนหรือการผ่าตัด Coronary 
Artery Bypass Surgery (CABG) น้อยกว่า  3 เดือน 

    

4. ในรายที่เป็นโรคแล้ว ให้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ต้องการตามแนวทางของโรคกลุ่ม NCD 

    

5. ให้การศึกษากับผู้ป่วยและญาตเิรื่องการควบคุมปจัจัย
เสี่ยงการดูแลตนเองและการเข้าถงึบริการทั้งในภาวะฉุกเฉิน
และปกต ิ

    

6. มีข้อมูลของการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตายเฉียบพลันชนิด STEMI ใน Thai ACS Registry 

    

7. มีแนวทางในการให้ยาละลายลิม่เลือดโดยมีระบบการให้
คำปรึกษาและระบบรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน 
(24/7) โดยอายุรแพทยห์รืออายรุแพทย์โรคหัวใจ 

    

8. มีระบบการบริหารยาละลายลิม่เลือดโดยต้องมีพร้อม
สามารถให้ยาได้ตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวนัและมีระบบ
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2. Small Success ลดตาย 

มาตรการ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
หมุนเวียนยาระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน  

9. มีความพร้อมของหน่วยงานและทีมงานมีอุปกรณ์
เครื่องช่วยชีวิตมีรถพยาบาลพร้อมส่งในกรณีฉุกเฉินตลอด 
24 ช่ัวโมง 

    

10. มหีน่วยบริการที่เพียงพอต่อการให้การรักษาโดยวิธีให้
ยาละลายลิ่มเลือดและหรือการขยายหลอดเลือด 

    

11. ปรับระบบการส่งต่อและแนวทางการรับผู้ป่วยเพื่อให้
สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ในเวลาที่รวดเร็วและเหมาะสม 
ทัง้โดยวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือดและ 
การขยายหลอดเลือด 

    

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับความสำเร็จของการลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจ คะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยพิจารณา
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัด 
คะแนน 

1 2 3  4 5 
การลดอัตราป่วย (5 คะแนน) = A 

อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
(9.6 ต่อประชากรแสนคน) 

≥ 22.7 9.7 – 22.6 7.7 - 9.6 5.7 – 7.6 ≤ 5.6 

การลดอัตราตาย (5 คะแนน) = B 
อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI (< ร้อยละ 9) 

≥ 10.50 
10.0 - 
10.49 

9.50 - 9.99 9.00 - 9.49 ≤ 9.0 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรม (5 คะแนน) = C 

1. ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิม่เลือด
ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด  หรือ ได้รับ
การทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด (≥ ร้อยละ 60)  

≤ 45.0 45.0 – 49.9 50.0 – 54.9 55.0 – 59.9 ≥ 60 

2. การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน (≥ ร้อยละ 70) 

≤ 39.9 40.0 – 49.9 50.0 – 59.9 60.0 – 69.9 ≥ 70.0 

3. ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ำตาล  
ในเลือดได้ดี (≥ ร้อยละ 40) 

≤ 24.9 25.0 – 29.9 30.0 - 34.9 35.0 – 39.9 ≥ 40.0 

4. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่ปัจจุบันสูบ
บุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ (ร้อยละ 30) 

≤ 14.9 15.0 – 19.9 20.0 - 24.9 25.0 – 29.9 ≥ 30.0 

5. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ไดร้ับการตรวจ
ไขมัน LDL และ มีค่า LDL < 100 mg/dl  
(≥ ร้อยละ 50) 

≤ 19.9 20.0 – 29.9 30.0 - 39.9 40.0 – 49.9 ≥ 50.0 
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ตัวชี้วัด 
คะแนน 

1 2 3  4 5 
การคำนวณคะแนน 

1. ระดบัความสำเร็จการดำเนินงานตามกิจกรรม (C=5 คะแนน)  
     โดยนำตัวช้ีวัดทั้ง 5 ตัว มาใหค้่าน้ำหนักเป็นร้อยละ แล้วคูณด้วยคะแนนที่ไดจ้ากการประเมินผลการดำเนินงาน  

ตามตาราง 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 

(ร้อยละ) (ก) 
คะแนน 

(ข) 
คะแนนรวม 
(ค)=(กx(ข)) 

1 ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลอืดไดต้ามมาตรฐานเวลาทีก่ำหนด  หรือ ได้รับ
การทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด  

60%   

2 การตรวจติดตามยืนยันวินจิฉยักลุม่สงสัยป่วยโรคเบาหวาน  10%   
3 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคมุระดับน้ำตาล ในเลอืดได้ดี  10%   
4 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหวัใจ ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ 10%   
5 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหวัใจ ได้รับการตรวจไขมัน LDL และ มีค่า LDL < 100 mg/dl   10%   

รวม (ก) =100%  (ค) = ……… 

 
      ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามกิจกรรม = (ค) 
 

     2. ระดับความสำเร็จของการลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจ (15 คะแนน) 

                = A+B+C  

                ผ่านเกณฑ์ = 12 คะแนน      

 

ผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัด/แหล่งข้อมูล 
ตัวชี้วัดหลัก/ย่อย หน่วยงาน ระบบข้อมลู แหล่งข้อมลู ที่อยู่/URL 

1. อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ  กรมควบคุมโรค ระบบ 
Health Data 
Center 
(HDC) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

https://shorturl.asia/xtq1N 

2. การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัย          
ป่วยโรคเบาหวาน  

กรมควบคุมโรค https://shorturl.asia/jqL6o 
 

3. ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ำตาลใน    
เลือดได้ดี     

กรมควบคุมโรค https://shorturl.asia/jqL6o 
 

4. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่ปัจจบุันสูบบุหรี่
สามารถเลิกบหุรีไ่ด ้

กรมการแพทย ์ https://shorturl.asia/SP3Za 

5. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้รับการตรวจ
ไขมัน LDL และ มีค่า LDL < 100 mg/dl   

กรมการแพทย ์ https://shorturl.asia/SP3Za 

     หมายเหตุ* ตัวชี้วัดใหม่ที ่4-5 (อยู่ระหว่างการประสานงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ 19 มกราคม 2566 

6. อัตราตายของผู้ปว่ยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 

กรมการแพทย ์1. 1.ระบบ 
Health Data 
Center 
(HDC) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

2.เว็บไซต์เพื่อ

http://www.ncvdt.org/Default.aspx 

7. ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิม่เลือดได้
ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด หรือได้รับการทำ 
Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด    

กรมการแพทย ์ http://www.ncvdt.org/Default.aspx 

https://shorturl.asia/jqL6o
https://shorturl.asia/jqL6o
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ตัวชี้วัดหลัก/ย่อย หน่วยงาน ระบบข้อมลู แหล่งข้อมลู ที่อยู่/URL 
การเก็บข้อมูล
ผู้ป่วย Acute 
Coronary 
Syndrome 
(ACS) หรือ
โรคหัวใจขาด
เลือดเฉยีบพลัน 
ในประเทศไทย 
(Thai ACS 
registry) 

 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ:  
1. กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

2. สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์  
3. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 

 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/ หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์/ 
E-mail address 

ประเด็นลดป่วย 
1. นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจดิ   

 
ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ 
กองโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค 

โทรศัพท์ท่ีทำงาน: 0 2590 3893 
โทรสาร: 0 2590 3993  
E-mail: iamkrisada@gmail.com 

2. นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไมต่ิดต่อ 
กองโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค 

 

โทรศัพท์ท่ีทำงาน: 0 2590 3893 
โทรสาร: 0 2590 3893 
E-mail: auttakiat@yahoo.com 

3. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง 
  

 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคณุภาพบริการ  
กองโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค 

โทรศัพท์ท่ีทำงาน: 0 2590 3867 
โทรสาร: 0 2590 3893 
E-mail: nuttiwan2516@hotmail.com 

4. นางสาวณัฐกฤตา บริบรูณ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและ
ประเมินผล  
กองโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค 

โทรศัพท์ท่ีทำงาน: 0 2590 3887 
โทรสาร: 0 2590 3893 
E-mail: ncdplan@gmail.com 

5. นางสาวอรณิชา หนูนาค หัวหน้ากลุ่มนวตักรรมวิชาการและ
จัดการข้อมลู  
กองงานคณะกรรมการควบคมุ
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2590 3850 
โทรสาร: 0 2590 3819 
E-mail: inno.otpc@gmail.com 

ประเด็นลดตาย 
1. แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ นายแพทย์เช่ียวชาญ 

กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ  
โทรศัพท์: 02 591 9972 
โทรศัพท์มือถือ: 081 845 9395 



118 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/ หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์/ 
E-mail address 

สถาบันโรคทรวงอก  
กรมการแพทย ์

E-mail: dr.orawan.tuk@gmail.com 

2. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย ์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ 
กรมการแพทย ์

โทรศัพท์: 02 590 6359 
E-mail: supervision.dms@gmail.com 

3. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย ์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ 
กรมการแพทย ์

โทรศัพท์: 02 590 6359 
E-mail: supervision.dms@gmail.com 
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เอกสารแนบ   

คำนิยาม/สูตรคำนวณ ตัวช้ีวัด  
1. อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ  

คำนิยาม  
ผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจาก

แพทย์ว่าป่วยจากโรคหลอดเลือดหัวใจแบบเฉียบพลัน (รหัส ICD - 10 = I20.0, I21 - I24) ในปีงบประมาณ 
ทุกกลุ่มอายุ  

 

2. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  
คำนิยาม 
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบที่ได้รับ 

การคัดกรองและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการคัดกรองมี 2 วิธี ดังนี้ 
(1) การตรวจระดับน้ำตาลโดยวิธีเจาะปลายนิ้ว (FCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสในเลือด 

ที่เจาะจากหลอดเลือดดำ (FPG) ตอนเช้าหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง มีค่า ≥ 126 mg/dl 
(2) การตรวจระดับน้ำตาลโดยวิธีเจาะปลายนิ้ว (RCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (RPG)  

จากการที่ไม่อดอาหาร มีค่า ≥ 110 mg/dl และตรวจคัดกรองซ้ำตั้งแต่ 1 วันถัดไป โดยวิธีเจาะปลายนิ้ว 
(FCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสในเลือดที่เจาะจากหลอดเลือดดำ (FPG) ตอนเช้าหลังอดอาหาร
มากกว่า 8 ชั่วโมง มีค่า ≥ 126 mg/dl  

หมายเหตุ :  
1. ควรดำเนินการคัดกรองโดยวิธีที่ (1) เป็นอันดับแรกก่อน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการคัดกรอง 

ในกลุ่มท่ียังไม่มีอาการ และลดขั้นตอน 
2. กลุ่มที่ได้รับการคัดกรองแบบ RPG / RCBG วิธีที่ (2) มีค่าระดับน้ำตาล ≥ 110 มก./ดล. ต้อง

ได้รับการตรวจคัดกรองซ้ำแบบ FPG / FCBG วิธีที่ (1) ในวันถัดไป    
การได้รับการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย หมายถึง กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจยืนยัน

วินิจฉัยโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ                 
ในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยได้ตั้งแต่ 1 วันถัดไป หลังจากวันที่คัดกรอง 
และเป็นผู้สงสัยป่วยเบาหวาน (ภายใน 1 - 180 วัน) ตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 

หมายเหตุ : ผู้ที่สงสัยป่วยเบาหวานต้องได้รับการตรวจติดตามวินิจฉัยภายใน 1 – 180 วัน  
โดยไม่ต้องเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน 

สูตรคำนวณ (A/B) x 100 
A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจ

ยืนยันวินิจฉัยโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ 
ในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยได้ตั้งแต่ 1 วันถัดไป หลังจากวันที่คัดกรอง 
และเป็นผู้สงสัยป่วยเบาหวาน (ภายใน 1-180 วัน) ตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็น 
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
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3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี 
คำนิยาม  
ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับการขึ้นทะเบียน/

ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 
ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม ที่มีค่า

ระดับน้ำตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม* ที่มีค่าระดับ
น้ำตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 8  

สูตรคำนวณ (A/B) x 100 
A = จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี                                                
B = จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 

 
 

 

4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl              
คำนิยาม 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาเลี้ยง จนเกิดการตายของ

กล้ามเนื้อ รหัส ICD-10 (I20 – I25) และได้รับการขึ้นทะเบียนมารับบริการที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(TYPE AREA 1 และ 3) 

สูตรคำนวณ (A/B) x 100 
A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า

ไขมัน LDL < 100 mg/dl จากการตรวจครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ 
B = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในเขตรับผิดชอบทั้งหมดในปีงบประมาณ 

 
 

5. ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จร้อยละ 30  
    คำนิยาม : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ รหัส ICD-10 (I20 - I25) 

สูตรคำนวณ (A/B) x 100 
A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเข้าสู่ระบบบำบัดและเลิกสำเร็จอย่าง

น้อย 6 เดือน (คน) 
B = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองและมีการสูบบุหรี่ (คน) 
 

6. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (< ร้อยละ 9) 
คำนิยาม : โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมา

เลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก (ST-Elevated Myocardial 
Infarction) 

อัตราตายในผู้ป่วย STEMI 
1. ผู้ป่วย STEMI หมายถึง ผู้ป่วย STEMI ทีเ่ป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยมาตรวจที่แผนกฉุกเฉินและมีการส่งต่อ 

ไปยังโรงพยาบาลอื่นท่ีมีศักยภาพสูงกว่า (โดยนับการเจ็บป่วยในครั้งนั้นเป็น 1 visit)  
2. การตายของผู้ป่วย STEMI หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 

 สูตรคำนวณ = (A/B) x 100 
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A = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด 
B = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 

 

7. ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด หรือได้รับการทำ 
Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด    

คำนิยาม 
การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด หมายถึง  

 1. ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI 
(EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ  

2. ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย 
STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 
7.1 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด (≥ ร้อยละ 60) 
 สูตรคำนวณ = (A/B) x 100 

A = จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับ 
 การวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 
B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด 

7.2 รอ้ยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด (≥ ร้อยละ 60) 
 สูตรคำนวณ = (C/D) x 100 

C = จำนวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทำ PCI ได้ ให้ได้รับการทำ Primary PCI ภายใน 
 120 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 
D = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับการทำ Primary PCI ทั้งหมด 
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 แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 5 : ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 
 

หัวข้อ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดสมอง 
ตัวช้ีวัดหลัก 
1. อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง (41.1 ต่อประชากรแสนคน) 
2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) (< ร้อยละ 7) 
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรม มีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องดังนี้ 

3.1 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I63) ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดดำภายใน 60 นาที 

3.2 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษา 
ใน Stroke Unit (≥ ร้อยละ 80) 

3.3 การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (≥ ร้อยละ 93) 
3.4 ผู้ป่วยที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) ≥ 180 มม.ปรอท และ/หรือ ค่าความดัน

โลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) ≥ 110 มม.ปรอท จากการวัดความดันโลหิตซ้ำในโรงพยาบาล 
และได้รับการวินิจฉัยโรค ความดันโลหิตสูง (ภายใน 7 วัน) (≥ ร้อยละ 25) 

3.5 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (≥ ร้อยละ 60) 
3.6 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 30 
3.7 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) ได้รับการตรวจไขมัน LDL และ                            

มีค่า LDL < 100 mg/dl  (≥ ร้อยละ 15) 
       หมายเหตุ คำนิยาม/สูตรคำนวณ ตัวชี้วัด (ตามเอกสารแนบ) 

 

 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย 
มาตรการที่ดำเนินงาน       

ในพ้ืนที่ 
แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 และ รอบ 2  
1. ประเด็นลดป่วย 
1.1 การคัดกรอง เพ่ือการเข้าถึงบริการและจัดการปัจจัยเสี่ยง 
ตรวจตดิตาม
ยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัย
ป่วย DM HT 
 
 

1. การคัดกรองประชากรอายุ              
35 ปีขึ้นไป  

2. การให้คำแนะนำการ
จัดการปัจจัยเสี่ยง
รายบุคคล โดยใช้เทคนิค 
Motivation Interview 
(MI) 

3. การตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย DM 

1. คัดกรองประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปท่ีไม่
ป่วย DM HT ประเมินปัจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยง  

2. ให้คำแนะนำการจดัการปจัจัยเสี่ยง 
รายบุคคล โดยใช้เทคนิค Motivation 
Interview (MI) แก่กลุ่มเสี่ยง 

3. ขึ้นทะเบียน กลุม่สงสยัป่วย DM HT และ
ตรวจติดตามยนืยันวินจิฉยั 
- DM ภายใน 1 - 180 วัน  

รอบที่ 1  
- กลุ่มสงสัยป่วย HT 
ได้รับการตรวจตดิตาม
ยืนยันวินิจฉัย  
≥ ร้อยละ 60 
 
รอบที่ 2 
- กลุ่มสงสัยป่วย HT 
ได้รับการตรวจตดิตาม
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เป้าหมาย 
มาตรการที่ดำเนินงาน       

ในพ้ืนที่ 
แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

HT 
4. การติดตามและวินิจฉัย

กลุ่มสงสัยป่วย DM HT 
รายใหม่ (แฟ้ม 
DIAGNOSIS)  และขึ้น
ทะเบียนรักษา (แฟ้ม 
CHRONIC)    

5. ผู้ทีม่ีค่าความดันโลหิตตัว
บนเฉลี่ย (SBP) ≥ 180 
มม.ปรอท และ/หรือค่า
ความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย 
(DBP) ≥ 110 มม.ปรอท 
จากการวัดความดันโลหิต
ซ้ำในโรงพยาบาล และ
ได้รับการวินิจฉัยโรคความ
ดันโลหติสูง(ภายใน 7 วัน) 

6. การจัดจดุบริการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นในท่ี
สาธารณะ (Health 
check at public place) 

- HT ภายใน 1 - 90 วัน  
4. ติดตามและวินิจฉัยกลุม่สงสัยป่วย DM HT 

รายใหม่ ในแฟ้ม DIAGNOSIS และขึ้น
ทะเบียนรักษาในแฟ้ม CHRONIC 

5. ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP)    
≥ 180 มม.ปรอท และ/หรือ ค่าความดัน
โลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) ≥ 110 มม.
ปรอท จากการคัดกรอง ได้รับการวัดความ
ดันโลหติซ้ำในโรงพยาบาล และมคี่าความ
ดันโลหติตัวบนเฉลี่ย (SBP) ≥ 180 มม.
ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหติ ตัวล่าง
เฉลี่ย (DBP) ≥ 110 มม.ปรอท และได้รับ
การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง (ภายใน 7 
วัน) ตามแนวทางการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 
สมาคมความดันโลหติสูงแห่งประเทศไทย 

6. จัดจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องตน้ในท่ี
สาธารณะ (Health check at public 
place) 

ยืนยันวินิจฉัย  
≥ ร้อยละ 93  
- ผู้ที่มีค่าความดันโลหิต
ตัวบนเฉลี่ย (SBP) ≥ 
180 มม.ปรอท และ/
หรือ ค่าความดันโลหิต
ตัวล่างเฉลี่ย (DBP)  
≥ 110 มม.ปรอท ได้วัด 
ความดันโลหิตซ้ำใน
โรงพยาบาล และไดร้ับ
การวินิจฉัยโรคความดัน
โลหิตสูง (ภายใน 7 วัน)   
≥ ร้อยละ 25     
                                      

1.2 ผู้ป่วย DM HT STROKE มีผลลัพธ์การดูแลรักษาที่ดี 

1. ผู้ป่วย DM 
สามารถ
ควบคุมระดับ
น้ำตาลได้ดี  
2. ผู้ป่วย HT 
สามารถ
ควบคุมระดับ
ความดันโลหิต
ได้ด ี
3. ผู้ป่วย 
STROKE  
(I63) ไดร้ับ
การตรวจ
ไขมัน LDL 
และมีคา่ LDL 
< 100 
mg/dl 
4. ผู้ป่วย 
STROKE มี
การสูบบุหรี่

1. การดำเนินงาน NCD 
Clinic Plus 

2. รูปแบบการบริการป้องกัน
ควบคุม DM HT  

3. รูปแบบการให้บริการผู้ป่วย 
DM HT (Best Practice)    

4. การขึ้นทะเบียนผู้ป่วย DM 
HT และได้รับการตรวจ
ติดตามรักษา 

5. การประเมิน CVD Risk  
6. การให้ความรู้ ทักษะจัดการ

ตนเอง และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยง 

7. การตรวจ HbA1C  
8. การตรวจวัดความดันโลหิต 
9. การตรวจ LDL  

10. การติดตามผู้ป่วย DM HT  
ที่ไม่เข้าถึงการให้บริการ/ 
ขาดนัด     

11. การส่งต่อผู้ป่วย    

1. ยกระดับการดำเนินงาน NCD Clinic Plus               
ให้ผ่านเกณฑ ์

2. จัดรูปแบบการบริการป้องกันควบคุม DM HT  
3. พัฒนารูปแบบการให้บริการสำหรบัผู้ป่วย 

DM HT (Best Practice)     
4. ขึ้นทะเบียน และตรวจติดตามรักษาผู้ป่วย 

DM HT 
5. ประเมิน CVD Risk assessment ในผู้ป่วย 

DM HT ทุกราย กรณีมคีวามเสี่ยง ≥ 20% 
ต้องได้รับการปรับเปลีย่นพฤติกรรมแบบ
เข้มข้น เร่งด่วน 

6. ให้ความรู้ ทักษะจัดการตนเอง และการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเสี่ยงแก่ผู้ปว่ย DM 
HT  

7. ตรวจ HbA1C, และคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย DM  

8. ตรวจวัดความดันโลหติในผู้ป่วย HT  
9. ตรวจ LDL ในผู้ป่วย STROKE 
10. ติดตามผู้ ป่ วย DM HT ที่ ไม่ เข้ าถึ งการ
ให้บริการ/ขาดนัด 

รอบที่ 1 – 
 
รอบที่ 2 
- ผู้ป่วย HT สามารถ
ควบคุมระดับความดัน
โลหิตไดด้ี ≥ ร้อยละ 60 
 
- ผู้ป่วย STROKE (I63) 
ได้รับการตรวจไขมัน 
LDL และมีค่า LDL < 
100 mg/dl              
≥ ร้อยละ 15 
 
-  ผู้ป่วย STROKE ที่
ปัจจุบันสูบบุหรี่สามารถ
เลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 30 
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เป้าหมาย 
มาตรการที่ดำเนินงาน       

ในพ้ืนที่ 
แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ลดลง 
 

12. การคัดกรองสูบบุหรี่ใน
ผู้ป่วย STROKE  

11.  มีระบบส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีคุณภาพ 
1 2. ผู้ ป่ ว ย  STROKE ที่ ปั จ จุ บั น สู บ บุ ห รี่

สามารถเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาภาวะเสพ
ติดนิโคติน และติดตามการเลิกสำเร็จใน
ระยะเวลา 6 เดือน 

2. ประเด็นลดตาย 
1. อัตราตาย
ของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
สมอง 
(Stroke: 
I60-I69)  
2. ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
สมอง (I60-
I69) ที่มี
อาการไมเ่กิน 
72 ช่ัวโมง 
ได้รับการ
รักษาใน 
Stroke Unit 
 

1. จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมองระดับเขตสุขภาพ 
2. พัฒนาเครือข่ายในเขตสุขภาพให้เข้มแข็ง 
3. ประชาสัมพันธ์ Stroke Alert, Stroke Awareness สู่สาธารณชน 
4. โรงพยาบาลระดับ A, S ทุกแห่ง ต้องมี Stroke Unit และ Stroke fast track 
เพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือด 
5. จัดให้มี Stroke Unit และ Stroke fast track เพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือด ใน
โรงพยาบาลระดับ M ที่มีความพร้อม 
6. เพิ่มจำนวนเตียงใน Stroke Unit ให้เพียงพอ 
7. เพิม่การรักษา Ischemic Stroke และ Hemorrhagic Stroke ใน Stroke 
Unit/ ICU 
8. พัฒนาระบบการรักษาด้วยวิธี  Thrombectomy ในโรงพยาบาล และเขต
สุขภาพที่มีความพร้อม 
9. พัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการทั้ง Acute และ Intermediate Care      
ในเขตสุขภาพให้เข้มแข็ง 
10. จัดทำแนวทางในการรับส่งต่อผู้ป่วย ทั้งภายในเขตสุขภาพ และนอกเขตบริการ
ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
11. เพิ่ม Certified Stroke Unit/ Certified SSCC (Standard Stroke Center 
Certification) 
12. สนับสนุนการศึกษาฝึกอบรม และการจัดการความรู้ ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองให้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 
13. กำกับรายงานตัวช้ีวัดมาตรฐานด้านโรคหลอดเลือดสมองของสถานพยาบาล  
ทุกระดับในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

1. อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke: I60-I69)  
น้อยกวา่ ร้อยละ 7 
2. ผูป้่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (I63) ที่เข้าเกณฑ์
ได้รับการรักษาด้วยยา
ละลายลิม่เลือดทาง
หลอดเลือดดำภายใน 
60นาที 
3. ร้อยละผูป้่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (I60-
I69) ที่มีอาการไมเ่กิน 
72 ช่ัวโมง ได้รับการ
รักษาใน Stroke Unit 
มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

 

Small Success 

เป้าหมาย 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. Small Success ลดป่วย 
1.1 ตรวจ
ติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัย
ป่วย DM HT 

1. คัดกรองประชากรอายุ 
35 ปีขึ้นไปที่ไม่ป่วย DM 
HT               
2. กลุ่มปกติที่มีปัจจยั
เสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง
ได้รับแนะนำการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยง 

กลุ่มสงสัยป่วย HT 
ได้รับการตรวจตดิตาม
ยืนยันวนิิจฉัย                        
≥ ร้อยละ 60                        

กลุ่มสงสัยป่วย HT 
ได้รับการตรวจตดิตาม
ยืนยันวินิจฉัย                   
≥ ร้อยละ 80                         

1. กลุ่มสงสัยป่วย HT 
ได้รับการตรวจตดิตาม
ยืนยันวินิจฉัย                    
≥ ร้อยละ 93    
2. ผู้ที่มีค่าความดัน
โลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) 
≥ 180 มม.ปรอท และ/
หรือค่าความดันโลหิตตัว
ล่างเฉลีย่ (DBP)  
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เป้าหมาย 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
≥ 110 มม.ปรอท ได้วัด
ความดันโลหิตซ้ำใน
โรงพยาบาล และไดร้ับ
การวินิจฉัยโรคความดัน
โลหิตสูง (ภายใน 7 วัน)  
≥ ร้อยละ 25           

1.2 ผู้ป่วย DM 
HT STROKE มี
ผลลัพธ์การดูแล
รักษาท่ีด ี

1. ผู้ป่วย DM HT ได้
ขึ้นทะเบียน และไดร้ับ
การตรวจติดตามรักษา 
2. ผู้ป่วย STROKE สูบ
บุหรี่สามารถเข้าสู่ระบบ
บำบัดรักษาภาวะเสพ
ติดนิโคติน และติดตาม
การเลิกสำเร็จ          
 

1. ประเมิน CVD Risk 
assessment ผู้ป่วย 
DM HT ทุกราย  
2. ให้ความรู้ มีทักษะ
จัดการตนเอง และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
เสี่ยง 
3. ผู้ป่วย DM ตรวจ 
HbA1C และคดักรอง
ภาวะแทรกซ้อน  
4. ผู้ป่วย HT ตรวจวัด
ความดันโลหิต  
5. ผู้ป่วย STROKE   
ตรวจ LDL 
6. ติดตามผู้ป่วย DM 
HT ที่ไม่ เข้าถงึการ
ใหบ้ริการ/ขาดนัด 
7. ผู้ป่วย STROKE ที่
สูบบุหรีส่ามารถเข้าสู่
ระบบบำบดัรักษาภาวะ
เสพติดนโิคติน และ
ติดตามการเลิกสำเรจ็  

1. ประเมิน CVD Risk 
assessment ผู้ป่วย 
DM HT ทุกราย  
2. ให้ความรู้ มีทักษะ
จัดการตนเอง และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
เสี่ยง 
3. ผู้ป่วย DM ตรวจ 
HbA1C และคดักรอง
ภาวะแทรกซ้อน  
4. ผู้ป่วย HT ตรวจวัด
ความดันโลหิต  
5. ผู้ป่วย STROKE 
ตรวจ LDL 
6. ติดตามผู้ป่วย DM 
HT ที่ไม่ เข้าถึงการ
ให้บริการ/ขาดนัด 
7. ผู้ป่วย STROKE ที่
สูบบุหรีส่ามารถเข้าสู่
ระบบบำบดัรักษาภาวะ
เสพติดนโิคติน และ
ติดตามการเลิกสำเรจ็   

1. ผู้ป่วย HT สามารถ
ควบคุมระดับความดัน
โลหิตไดด้ี ≥ ร้อยละ 60 
2. ผู้ป่วย STROKE 
(I63) ไดร้ับการตรวจ
ไขมัน LDL และมีค่า 
LDL < 100 mg/dl ≥ 
ร้อยละ 15 
3. ผู้ป่วย STROKE ที่
ปัจจุบันสูบบุหรี่สามารถ
เลิกบุหรี่ได้              
ร้อยละ 30 
 

2. Small Success ลดตาย 

1.  ลดอัตราตาย
ของผูป้่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
2.  ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
(I60-I69) ที่มี
อาการไมเ่กิน 72 
ช่ัวโมง ได้รับการ
รักษาใน Stroke 
Unit 

1. สื่อสารนโยบายดา้น
โรคหลอดเลอืดสมอง
จัดทำแผนพัฒนา
เครือข่ายและระบบ
บริการโรคหลอดเลือด
สมองระดับเขตสุขภาพ 
2. มีการนำ Care map 
for Hemorrhagic 
stroke มาใช้ใน Stroke 
unit มีการจัดทำ
แผนการเปดิบริการใส่
สายสวนโรคหลอด
เลือดสมอง 

1. ร้อยละผู้ป่วยที่มี
อาการยาละลายลิม่เลือด
ทางหลอดเลือดดำ ไม่
เกิน 4.5 ชม.ได้รบัการ
รักษาภายใน 60 นาที  
≥60% 
2. ร้อยละผู้ป่วยที่มี
อาการไมเ่กิน 72 ชม. 
ไดร้ับการรักษาใน 
stroke unit ≥75% 
3. โรงพยาบาลระดับ A, S 
ทุกแห่งต้องมี Stroke 
Unit และ Stroke fast 

1. จัดให้มี Stroke 
Unit และ Stroke 
Fast Track เพื่อให้ยา
ละลายลิม่เลือดได้ใน
โรงพยาบาลระดับ M 
ที่มีความพร้อม  
2. แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ระหว่างโรงพยาบาลใน
เครือข่ายวิชาการ 
3. อบรม Stroke 
Advance course 
อบรม Stroke 
Manager course 

1. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลอืดสมอง (Stroke: 
I60-I69) <7% 
2. ร้อยละผู้ป่วยที่มีอาการ
ไมเ่กิน 4.5 ชม. ไดร้ับการ
รักษาภายใน 60 นาที 
≥65% 
3. ร้อยละผู้ป่วยที่มีอาการ
ไมเ่กนิ 72 ชม. ได้รบัการ
รักษาใน Stroke Unit 
≥80% 
4. มีการรับรองคณุภาพ
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
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เป้าหมาย 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
(Mechanical 
Thrombectomy)     
ในระดับเขตสุขภาพ 

track เพื่อใหย้าละลายลิม่
เลือดไดอ้บรม Stroke: 
Basic course 

มาตรฐาน กระทรวง
สาธารณสขุ (SSCC) 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเขตละ    
1 แห่ง 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับความสำเร็จของการลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) คะแนนเต็ม 15 คะแนน      
โดยพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัด 
คะแนน 

1 2 3  4 5 
การลดอัตราป่วย (5 คะแนน) = A 

อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง 
(41.1 ต่อประชากรแสนคน) 

≥ 99.2 41.2 - 99.1 35.2 – 41.1 29.2 – 35.1 ≤ 29.1 

การลดอัตราตาย (5 คะแนน) = B 
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke: I60-I69) (< ร้อยละ 7) 

> 13.00 11.01 – 
13.00 

9.01 – 
11.00 

7.00 – 9.00 < 7 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรม (5 คะแนน) = C 

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I63) ที่
เข้าเกณฑไ์ดร้ับการรักษาด้วยยาละลาย ลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60นาที             
(≥ ร้อยละ 65) 

< 50 50.0- 54.9 55.0 – 59.9 60.0 – 64.9 ≥ 65 

2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มี
อาการไมเ่กิน 72 ช่ัวโมง ไดร้ับการรักษา      
ใน Stroke Unit (≥ ร้อยละ 80) 

< 56 
56.00 – 
63.99 

64.00 – 
71.99 

72.00 – 
79.99 

≥ 80 

3. การตรวจตดิตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหติสูง (≥ ร้อยละ 93) 

≤ 83.9 84.0 – 86.9 87.0 – 89.9 90.0 – 92.9 ≥ 93.0 

4. ผู้ป่วยท่ีมคี่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย 
(SBP) ≥ 180 มม.ปรอท และ/หรือ ค่าความ
ดันโลหติตัวล่างเฉลีย่ (DBP) ≥ 110 มม. 
ปรอท จากการวัดความดันโลหิตซำ้ใน
โรงพยาบาล และไดร้ับการวินิจฉัยโรค ความ
ดันโลหติสูง (ภายใน 7 วัน)  (≥ ร้อยละ 25)  

≤ 9.9 10.0 – 14.9 15.0 – 19.9 20.0 – 24.9 ≥ 25.0 

5. ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงที่ควบคุมระดับ
ความดันโลหิตไดด้ี (≥ ร้อยละ 60) 

≤ 44.9 45.0 – 49.9 50.0 - 54.9 55.0 – 59.9 ≥ 60.0 

6. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทีป่ัจจุบันสูบ
บุหรี่สามารถเลิกบหุรี่ได้ (ร้อยละ 30) 

≤ 14.9 15.0 – 19.9 20.0 - 24.9 25.0 – 29.9 ≥ 30.0 

7. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) 
ได้รับการตรวจไขมัน LDL และ มีค่า LDL            
< 100 mg/dl (≥ ร้อยละ 15) 

≤ 5.9 6.0 – 8.9 9.0 - 11.9 12.0 – 14.9 ≥ 15.0 

การคำนวณคะแนน 
      1. ระดบัความสำเร็จการดำเนินงานตามกจิกรรม (C = 5 คะแนน)  
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ตัวชี้วัด 
คะแนน 

1 2 3  4 5 
          โดยนำตัวช้ีวัดทั้ง 7 ตัว มาให้ค่านำ้หนักเป็นร้อยละ แล้วคณูด้วยคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมนิผลการดำเนินงาน  
          ตามตาราง 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 

(ร้อยละ) (ก) 
คะแนน 

(ข) 
คะแนนรวม 
(ค)=(กx(ข)) 

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I63) ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการรักษาดว้ยยาละลาย ลิม่
เลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60นาที (≥ ร้อยละ 65) 

30%   

2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มอีาการไม่เกิน 72 ชัว่โมง ได้รับการ
รักษา  ใน Stroke Unit  

30%   

3. การตรวจติดตามยืนยันวินจิฉยักลุม่สงสยัป่วยความดนัโลหิตสงู  8%   
4. ผู้ป่วยทีม่ีค่าความดนัโลหิตตวับนเฉลีย่ (SBP) ≥ 180 มม.ปรอท และ/หรอื ค่า

ความดันโลหิตตัวล่างเฉลีย่ (DBP) ≥ 110 มม.ปรอท จากการวัดความดันโลหิต
ซ้ำในโรงพยาบาล และไดร้ับการวินจิฉยัโรค ความดันโลหิตสูง (ภายใน 7 วนั)  

8%   

5. ผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูงที่ควบคมุระดับความดันโลหิตได้ดี   8%   
6. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่ลดลง  8%   
7. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตนั (I63) ได้รับการตรวจไขมัน LDL และ         

มีค่า LDL < 100 mg/dl  
8%   

รวม    (ก) =100%  (ค) = ……… 

     
            ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามกิจกรรม = (ค) 
 
 

     2. ระดับความสำเร็จของการลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) 

                = คะแนน A+B+C  

                ผ่านเกณฑ์ = 12 คะแนน      

 

ผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัด/แหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดหลัก/ย่อย หน่วยงาน ระบบข้อมลู แหล่งข้อมลู ที่อยู่/URL 
1. อัตราผู้ป่วยรายใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง กรมควบคุมโรค ระบบ Health 

Data Center 
(HDC) กระทรวง
สาธารณสุข 

https://shorturl.asia/PljTR 

2. การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูง 

กรมควบคุมโรค https://shorturl.asia/jqL6o 

3. ผู้ป่วยท่ีมีค่าความดันโลหติตัวบนเฉลี่ย (SBP) ≥ 180 
มม.ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย 
(DBP) ≥ 110 มม.ปรอท จากการวัดความดันโลหิตซ้ำ
ในโรงพยาบาล และได้รับการวินิจฉัยโรค ความดัน
โลหิตสูง (ภายใน 7 วัน)  

กรมควบคุมโรค https://shorturl.asia/jqL6o 

4. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตได ้

กรมควบคุมโรค https://shorturl.asia/jqL6o 

5. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ปัจจุบันยังสูบบุหรีล่ดลง กรมการแพทย ์ https://shorturl.asia/SP3Za 

6. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) ได้รับการ
ตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl   

กรมการแพทย ์ https://shorturl.asia/SP3Za 
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ตัวชี้วัดหลัก/ย่อย หน่วยงาน ระบบข้อมลู แหล่งข้อมลู ที่อยู่/URL 
     หมายเหตุ* ตัวชี้วัดใหม่ที ่5 -6 (อยู่ระหว่างการประสานงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ 19 มกราคม 2566 

7. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง                  
(Stroke: I60-I69) 

กรมการแพทย ์ 1.ระบบ Health 
Data Center 
(HDC) กระทรวง
สาธารณสุข 
2.เว็บไซต์เพื่อการ
เก็บข้อมูลผู้ป่วย 
Acute Coronary 
Syndrome (ACS) 
หรือโรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน ใน
ประเทศไทย (Thai 
ACS registry) 

https://shorturl.asia/SP3Za  

8. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I63) ที่เข้าเกณฑไ์ดร้ับการ
รักษาด้วยยาละลาย ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 
60นาที (≥ ร้อยละ 65) 

กรมการแพทย ์ รวบรวมวิเคราะห ์
จากการตรวจราชการ 

9. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่
เกิน 72 ช่ัวโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

กรมการแพทย ์ ใช้ข้อมูลจากการ
ตรวจราชการ       
รอบที่ 1 และ 2 
ปีงบประมาณ 
2566 

รวบรวมวิเคราะห ์
จากการตรวจราชการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  

1. กองโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค 

2. สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์  
3. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/ หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์/ 
E-mail address 

ประเด็นลดป่วย 
1. นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจดิ   

 
ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ 
กองโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค 

โทรศัพท์ท่ีทำงาน: 0 2590 3893 
โทรสาร: 0 2590 3993  
E-mail: iamkrisada@gmail.com 

2. นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไมต่ิดต่อ 
กองโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค 

 

โทรศัพทท์ี่ทำงาน: 0 2590 3893 
โทรสาร: 0 2590 3893 
E-mail: auttakiat@yahoo.com 

3. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง 
  

 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคณุภาพบริการ  
กองโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค 

โทรศัพท์ท่ีทำงาน: 0 2590 3867 
โทรสาร: 0 2590 3893 
E-mail: nuttiwan2516@hotmail.com 

4. นางสาวณัฐกฤตา บริบรูณ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล  
กองโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค 

โทรศัพท์ท่ีทำงาน: 0 2590 3887 
โทรสาร: 0 2590 3893 
E-mail: ncdplan@gmail.com 

5. นางสาวอรณิชา หนูนาค หัวหน้ากลุ่มนวตักรรมวิชาการ    
และจัดการข้อมลู  
กองงานคณะกรรมการควบคมุ

โทรศัพท์ท่ีทำงาน: 0 2590 3850 
โทรสาร: 0 2590 3819 
E-mail: inno.otpc@gmail.com 
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ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/ หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์/ 
E-mail address 

ผลิตภณัฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค 
ประเด็นลดตาย 
1. นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กลุ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 

สถาบันประสาทวิทยา 
โทรศัพท์ท่ีทำงาน: 0 2306 9899  
ต่อ 2408 
โทรศัพท์มือถือ: 081 843 4502 
E-mail: suchathanc@yahoo.com 

2. นางจฑุาภรณ์ บุญธง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พิเศษ สถาบันประสาทวิทยา 

โทรศัพท์ท่ีทำงาน: 0 2306 9899 
ต่อ 1138 
โทรศัพทม์ือถือ: 087 114 9480 
E-mail: J.bunthong@gmail.com 
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เอกสารแนบ  
คำนิยาม/สูตรคำนวณ ตัวช้ีวัด  

1.  อัตราผู้ป่วยรายใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 
คำนิยาม  
ผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยที่ไดร้ับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วย 

จากโรคหลอดเลือดสมอง (ICD - 10 3 หลักแรก เป็น I60 - I69) ในปีงบประมาณ ทุกกลุ่มอายุ  
2.  ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

คำนิยาม 
 โรคความดันโลหิตสูง 
 1. กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรอง
ความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) ระหว่าง 140-179 mmHg และ/หรือ  
ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) ระหว่าง 90 -109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ ได้รับ 
การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 

2. การได้รับการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย หมายถึง กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ได้รับ 
การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ทำ Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)) ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน                    
โดยจะต้องได้รับการติดตามวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน หรือ การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำในสถาน
บริการสาธารณสุขเดิม ภายใน 1 - 90 วัน ด้วยวิธีการวัดที่ถูกต้องตามมาตรฐานแนวทางการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562 สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย  

หมายเหตุ : การดำเนินงานตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง สามารถ
ดำเนินการได้ 2 วิธี เป้าหมายผลลัพธ์ในการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย ≥ ร้อยละ 93 แต่ควรเน้นผลลัพธ์ การตรวจ
ติดตามโดยวิธีการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ทำ Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)) ≥ 
ร้อยละ 60 จากกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ เนื่องจาก HBPM สามารถทำนายการเกิด
โรคแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แม่นยำกว่าการวัดความดันโลหิตที่สถานพยาบาล (Office 
BP) ดังนั้นหากมีความขัดแย้งของผล HBPM กับผลการวัดแบบ Office BP ให้ถือผลของ HBPM เป็นสำคัญ 

สูตรคำนวณ (A/B) x 100 
A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ วัดความ

ดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ทำ Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)) ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน 
โดยจะต้องได้รับการติดตามวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ภายใน 90 วัน) หรือ การตรวจวัดความดัน
โลหิตซ้ำในสถานบริการสาธารณสุขเดิม (ภายใน 90 วัน) ด้วยวิธีการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 
ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562 หลังจากได้รับการคัดกรองความดัน
โลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว เพื่อรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง 

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงใน
ปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

 

3. ร้อยละของผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) ≥ 180 มม.ปรอท และ/หรือ ค่าความ
ดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) ≥ 110 มม.ปรอท จากการวัดความดันโลหิตซ้ำในโรงพยาบาล 
และได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง (ภายใน 7 วัน) 
คำนิยาม 
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ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) ≥ 180 มม.ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่าง
เฉลี่ย (DBP) ≥ 110 มม.ปรอท จากการคัดกรองในชุมชน (Community) หมายถึง ประชากรในเขต
รับผิดชอบที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง (รหัส ICD-10 สามหลักขึ้นต้นด้วย I10 - I15) 
ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง และมีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 180 มม.
ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 110 มม.ปรอท ในปีงบประมาณ  

การวัดความดันโลหิตซ้ำในสถานบริการสาธารณสุข หมายถึง ประชากรในเขตรับผิดชอบที่ได้รับ
การคัดกรองความดันโลหิตสูง และมีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 180 มม.
ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 110 มม.ปรอท ได้รับการวัด
ความดันโลหิตซ้ำในสถานบริการสาธารณสุข 

การวัดความดันโลหิตซ้ำในโรงพยาบาล (Hospital) หมายถึง ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับ
การคัดกรองความดันโลหิตสูง และมีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 180 มม.
ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 110 มม.ปรอท ได้รับการวัด
ความดันโลหิตซ้ำในโรงพยาบาล และมีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 180 มม.ปรอท 
และ/หรอื ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 110 มม.ปรอท 

หมายเหตุ : นับเป้าหมายจากการวัดความดันโลหิตซ้ำในโรงพยาบาล (Hospital) 
ได้รับการวินิจฉัย หมายถึง ประชากรในเขตรับผิดชอบที่ ได้รับการวัดความดันโลหิตซ้ำใน

โรงพยาบาล และมีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 180  มม.ปรอท และ/หรือ      
ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 110 มม.ปรอท ได้รับการวินิจฉัยตามแนวทาง   
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 

สูตรคำนวณ (A1+A2/B) x 100 
 A = ประชากรจาก B ทีไ่ด้รับการวินิจฉัย ดังต่อไปนี้  

A1 = วินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ (รหัส ICD-10 สามหลักขึ้นต้นด้วย  
I10 - I15) ในวันที่ได้รับการวัดความดันโลหิตในโรงพยาบาล 
A2 = วินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ (รหัส ICD-10 สามหลักขึ้นต้นด้วย  
I10 - I15) ตั้งแต่วันถัดไป จากการวัดความดันโลหิตครั้งแรกในโรงพยาบาล จนถึง 7 วัน  
A3 = วินิ จฉั ย เป็ น โรคความดัน โลหิ ต สู งราย ใหม่  (รหั ส  ICD-10 สามหลั กขึ้ น ต้ น ด้ วย  
I10 - I15) ตั้งแต่วันที่ 8 จากการวัดความดันโลหิตครั้งแรกในโรงพยาบาล จนถึงสิ้นปีงบประมาณ      

    B = ประชากรจาก C และมีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 180 มม.ปรอท 
และ/หรือ ค่ าความดัน โลหิตตัวล่ างเฉลี่ ย  (DBP) มากกว่าหรือเท่ ากับ  110 มม.ปรอท ในโรงพยาบาล                  
ในปีงบประมาณ 

    C = ประชากรจาก D ได้รับการวัดความดันโลหิตซ้ำที่สถานบริการสาธารณสุขท้ังหมดในปีงบประมาณ 
    D = ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง และมีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย 

(SBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 180 มม. ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหิต ตัวล่างเฉลี่ ย (DBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 
110 มม.ปรอท ทั้งหมด 

หมายเหตุ: ควรเน้นผลลัพธ์ ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง และมีค่า
ความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 180 มม.ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย 
(DBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 110 มม.ปรอท ควรได้รับการติดตามวัดความดันโลหิตซ้ำที่สถานบริการสาธารณสุข
ทั้งหมดในปีงบประมาณ อย่างน้อยร้อยละ 75 และได้รับการวินิจฉัยภายใน 7 หลังได้รับการวัดความดันโลหิต
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ซ้ำที่สถานบริการสาธารณสุข เพ่ือคุณภาพการเข้าถึงการวินิจฉัย รักษาและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ
โรคหัวใจเละหลอดเลือดในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 

4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี  
คำนิยาม      
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงด้วยรหัส = I10-I15 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ที่มีระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้าย < 140 และ < 90 mmHg จากการตรวจที่สถานบริการสาธารณสุข ในช่วง
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่ 

สูตรคำนวณ (A/B) x 100 
A = จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ที่มีระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้าย 

ในปีงบประมาณควบคุมได้ดี 
B = จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ 
 
 

5. ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้รับการตรวจไขมัน LDL และ มีค่า LDL < 100 mg/dl               
คำนิยาม 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 

รหัส ICD-10 (I63) และได้รับการขึ้นทะเบียนมารับบริการที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (TYPE AREA 1                    
และ 3) 

สูตรคำนวณ (A/B) x 100 
A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I63) ที่ข้ึนทะเบียนและมารับบริการ ไดร้ับการตรวจไขมัน 

LDL และมีค่าไขมัน LDL < 100 mg/dl จากการตรวจครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ 
B = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I63) ที่ข้ึนทะเบียนและมารับบริการ ได้รับการตรวจไขมัน 

LDL ทั้งหมด 
 

6.  ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ร้อยละ 30 
    คำนิยาม : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รหัส ICD-10 (I60-I69)  

สูตรคำนวณ (A/B) x 100 
A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเข้าสู่ระบบบำบัดและเลิกสำเร็จอย่าง

น้อย 6 เดือน (คน) 
B = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองและมีการสูบบุหรี่ (คน) 

7. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) 
สูตรคำนวณ = (A/B) x 100 
 A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) จาก

ทุกหอผู้ป่วย 
 B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่ วงเวลาเดียวกัน 

(Stroke: I60-I69) 
 

8. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I63) ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการรักษาด้วยยาละลาย ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ 
   ภายใน 60 

คำนิยาม 
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ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I63) ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดดำ หมายถึง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (I63) ระยะเฉียบพลันที่มีอาการไม่เกิน 4.5 
ชั่วโมง  

การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที หมายถึง ระยะเวลานับจาก
ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล (OPD/ER) จนกระทั่งได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน
เวลา 60 นาที 

สูตรคำนวณ (A/B) x 100 
A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (I63) ระยะเฉียบพลันที่มีอาการไม่เกิน 4.5

ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำในเวลา 60 นาที 
B = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (I63) ระยะเฉียบพลันที่มีอาการไม่เกิน 4.5 

ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำในช่วงเวลาเดียวกัน 
 

9. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 
คำนิยาม :  การรักษาใน Stroke Unit:  หมายถึง หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke 

Unit) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 
1. สถานที่เฉพาะไม่น้อยกว่า 4 เตียง 
2. ทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 
3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Care map) และแผนการให้ความรู้ที่จัดเตรียมไว้แล้ว  

โดยผ่านการประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้น ๆ 
สูตรคำนวณ = (A/B) x 100 

 A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษา 
ใน Stroke Unit 
 B = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษา 
ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 5 : ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 
 

หัวข้อ การคัดกรองมะเร็ง  
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการคัดกรองมะเร็ง 

 1. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
  2. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy 
  3. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 

 4. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy 
 5. ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรค 

 ในช่องปาก 
6. ร้อยละของผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) 

และตรวจทางพยาธิวิทยา ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยา ที่เหมาะสม  
 

คำนิยาม: 
1) การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง สตรีกลุ่มเป้าหมาย (อายุ 30 - 60 ปี) ได้รับการตรวจ 

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ความเสี่ยงสูง 14 สายพันธุ์ 
ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีการตรวจคือ เก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกช่องคลอดด้านใน 
ส่งตรวจด้วยวิธีการตรวจด้วยน้ำยา เมื่อคัดกรองแล้วมีผลปกติ/ผลลบ (Negative) จากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
แนะนำให้ เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ครั้งต่อไปในอีก 5 ปี 

2) ผู้ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ หมายถึง สตรีกลุ่มเป้าหมาย (อายุ 30-60 ปี) 
ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test เป็นบวก (Positive) แบ่งเป็น 

• ตรวจพบไวรัส HPV สายพันธุ์ 16 และหรือ 18 หลังจากนั้นส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการส่องกล้อง
(Colposcopy) 

• ตรวจพบไวรัส HPV สายพันธุ์อ่ืน ๆ เช่น 31, 33, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 
และ 68 เป็นต้น หลังจากนั้นนำตัวอย่างที่เหลือมาตรวจ Liquid based cytology (LBC) ต่อ ถ้าผลเป็นบวก 
ที่ มี ความผิ ดปกติ  ≥ ASCUS จึ งจะส่ งตรวจ Colposcopy ถ้ าผลปกติ แนะนำให้ ตรวจ Pap smear ซ้ ำ 
ใน 1 ปีที่โรงพยาบาล 

3) การสอ่งกล้อง Colposcopy หมายถึง การวินิจฉัยความผิดปกติภายในปากมดลูก ช่องคลอดปากมดลูก
ด้วยการส่องกล้องขยาย เพ่ือการค้นหารอยโรคก่อนการเกิดมะเร็งและมะเร็งปากมดลูกในระยะต้น  
เพ่ือที่จะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด 

*ในกรณีที่หน่วยบริการยังคงให้บริการการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Pap smear หรือ VIA ร่วมด้วย 
สามารถนำผลงานมาคิดเป็นภาพรวมของการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นได้ 

4) การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง หมายถึง ประชากรเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ  
50-70 ปี ได้รับการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test ซึ่งเป็นวิธีที่อาศัย
ปฏิกิริยาทางอิมมูโนที่จำเพาะต่อฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่มีความจำเพาะของคนเท่านั้น โดยตรวจผ่านชุดตรวจ 
ที่มีค่า cut-off 100 ng/ml ผู้รับการตรวจไม่จำเป็นต้องควบคุมอาหารก่อนการตรวจ วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจ 



138 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หาผู้ป่วยในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะต้น ซึ่งประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ที่คัดกรองแล้วมีผลปกติ/ผลลบ (Negative) จะทำการตรวจคัดกรอง 1 ครั้งในรอบ 2 ปีงบประมาณ 

5) ผู้ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ หมายถึง ประชากรเพศชายและเพศหญิง 
อายุ 50-70 ปี ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test  
เป็นบวก (Positive) คือ ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในตัวอย่างอุจจาระ 

6) การส่องกล้อง Colonoscopy หมายถึง การวินิ จฉัยความผิดปกติภายในลำไส้ ใหญ่   
ด้วยการส่องกล้องขยาย เพ่ือการค้นหารอยโรคก่อนการเกิดมะเร็งและมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงในระยะต้น 

7) การคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก หมายถึง กิจกรรมการตรวจเนื้อเยื่ออ่อน     
ในช่องปาก 9 บริเวณ ได้แก่ 1. ริมฝีปากบนและล่าง 2. กระพุ้งแก้มด้านขวาและด้านซ้าย 3. เหงือกบนและ
ล่าง 4. เหงือกด้านหลังฟันกรามล่าง 5. เพดานแข็ง 6. เพดานอ่อน 7. ลิ้นด้านบนและด้านข้าง 8. ใต้ลิ้น และ       
9.  พ้ืนปาก โดยเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับการตรวจช่องปากและวางแผนการรักษา 

8) รอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก หมายถึง ลักษณะเนื้อเยื่อสีแดง สีขาว หรือ เป็นแผล      
ในปากนานเกินกว่า 2 สัปดาห์ หรือพบลักษณะเป็นก้อนที่ไม่ปกต ิ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น: ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 
1. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (≥ ร้อยละ 60)  
2. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy (≥ ร้อยละ 70) 
3. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (≥ ร้อยละ 50) 
4. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy   

(≥ ร้อยละ 50) 
5. ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอย

โรคในช่องปาก (≥ ร้อยละ 40) 
6. ร้อยละของผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) 

และตรวจทางพยาธิวิทยา ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยา ที่เหมาะสม   
(รอ้ยละ 100) 

เป้าหมาย มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1 ด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ร้อยละของผู้ทีไ่ดร้ับการ 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

1 . รณ รงค์ ให้ ความรู้ประชาชน 
กระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความรู้
เ รื่ อ ง ปั จ จั ย เ สี่ ย ง  แ ล ะ เห็ น
ความสำคัญของการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 
2 . บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ก า ร 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้
ประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมายได้ รับ
บริการอย่างทั่วถึง 
3. อบรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน
เรื่องการคัดกรองให้มีความรู้ความ

ตรวจติดตามร้อยละของผู้ที่
ได้รับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 
(โดยการตรวจราชการกรณี
ปกติ) 

ปี 2566 
≥ ร้อยละ 60 และ
เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 
70 ในปี 2567 
ตามลำดับ 
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เป้าหมาย มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

เข้ า ใจ เกี่ ย ว กั บ ก า ร คั ด ก ร อ ง
โร ค ม ะ เร็ ง ป า ก ม ด ลู ก  โด ย มี
ผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2 ผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy 
ร้อยละของผู้ทีม่ีผลผดิปกติ 
(มะเร็งปากมดลูก) ได้รับ
การส่องกล้อง 
Colposcopy 

1 . บ ริห ารจั ดการให้ ได้ รับ การ 
ส่องกล้องปากมดลูกเร็วท่ีสุด 
2 . ข ย า ย เค รื อ ข่ า ย  แ ล ะ เพิ่ ม
ศักยภาพในการส่องกล้องปากมดลูก 
3. การพัฒนาระบบส่งต่อภายในเขต
สุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อผู้ที่มี
ผลการตรวจผิดปกติให้ ได้รับการ
วินิจฉัยเพิ่มเติมและได้รับการรักษา
อย่างทันท่วงท ี

ตรวจติดตามร้อยละของผู้ที่มี 
ผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) 
ไ ด้ รั บ ก า ร ส่ อ ง ก ล้ อ ง 
Colposcopy 
(โดยการตรวจราชการกรณี
ปกติ) 

ปี 2566 
≥ ร้อยละ 70  

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3 ด้านการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 
ร้อยละของผู้ทีไ่ดร้ับการ 
คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
และไส้ตรง 

1 . รณ รงค์ ให้ ความรู้ประชาชน  
ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค 
เพื่อให้เห็นความสำคัญของการคัด
กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 
2. บริหารจัดการระบบการคัดกรอง
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เพื่อให้
ประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมายได้ รั บ
บริการอย่างทั่วถึง 
3 . การพั ฒ นาองค์ ความรู้ ขอ ง
ประชาชน เจ้ าห น้ าที่  แ ล ะผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรง โดยมีผู้ เช่ียวชาญ
ร่วมให้ความรู้ 

ตรวจติดตามร้อยละของผู้ที่
ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรง 
(โดยการตรวจราชการกรณี
ปกติ) 

ปี 2566 
≥ ร้อยละ 50 และ
เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 
55 ในปี 2567 
ตามลำดับ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 4 ผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy 

ร้อยละของผู้ทีม่ีผลผดิปกติ 
(มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้
ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
Colonoscopy 

1. บริหารจัดการให้ได้รับการส่อง
กล้อง Colonoscopy เร็วท่ีสุด 
2. เพิ่มศักยภาพในการส่องกล้อง 
Colonoscopy  
3. การพัฒนาระบบส่งต่อภายในเขต
สุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อผู้ที่มี
ผลการตรวจผิดปกติให้ได้รับการ
วิ นิ จ ฉั ย เ พิ่ ม เ ติ ม แ ล ะ ไ ด้ รั บ 
การรักษาอย่างทันท่วงท ี
 

ตรวจตดิตามร้อยละของผู้ที่มี
ผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และ
ไสผ้ิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
Colonoscopy 
(โดยการตรวจราชการกรณี
ปกติ) 

ปี 2566 
≥ ร้อยละ 50 และ
เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 
55 ในปี 2567 
ตามลำดับ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 5 ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปท่ีมารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอย
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เป้าหมาย มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

โรคในช่องปาก และได้รับการวินิจฉัย / ส่งต่อ / รักษา ตามความเหมาะสม 

ทุกจังหวัดมีการดำเนินงาน
คัดกรอง ส่งต่อรักษา และ
ติดตามดูแล ที่เกี่ยวข้องกับ
รอยโรคเสี่ ยงมะเร็ งและ
ม ะ เ ร็ ง ช่ อ ง ป า ก  ใ น
ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป 
 

1. มีระบบการคัดกรอง 
1.1 การคัดกรองปัจจัยเสี่ยง  
1.2 การตรวจคัดกรองรอยโรคใน

ช่องปาก ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง 
โดยทันตบุคลากรหรือแพทย ์

1.3 การลด/เลิกปัจจัยเสี่ยง โดย
การให้คำแนะนำหรือส่งต่อไป
รับบริการที่ เกี่ ย วข้ อง เช่น 
คลินิกเลิกบุหรี่ คลินิกเลิกสุรา 

1.4 มีระบบเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2. มีระบบการส่งต่อรักษา  
2.1 ผู้ที่มีรอยโรคในช่องปาก ได้รับ

การตรวจเพิ่มเติม เพื่อยืนยัน
ผลวินิจฉัย  

2.2 มีบุคลากรหรือหน่วยบริการที่
สามารถให้การรักษาในระดับ
จังหวัด/เขตสุขภาพ 

2.3 มีระบบเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3. มีระบบการติดตามดูแลต่อเนื่อง 
3.1  มีการรับกลับ ในผู้ป่วยท่ีมีรอย

โรคเสี่ยงที่ต้องการการติดตาม
เฝ้าระวัง 

3.2 มีการรับกลับดูแลผู้ที่ได้รับการ
รักษารอยโรคมะ เร็ งอย่ าง
ต่ อ เนื่ อ ง ใน ห น่ ว ย บ ริ ก า ร     
ปฐมภูมิ  

1. หน่วยบริการมีระบบ  
- การคัดกรอง  
- ส่งต่อรักษา 
- ติดตามดูแลต่อเนื่อง  

ในระดับจังหวัด 
2. มีการดำเนินงานตาม
ระบบ 
3. ติดตามผลการดำเนินงาน
จาก  

3.1 รายงานของหน่วย 
บริการและจังหวัด 
   3.2 รายงาน HDC 
Service plan สาขาสุขภาพ
ช่องปาก รายการที่ 17.21 
และ 17.22 

1. มีระบบการ
จัดการ ท่ี
เกี่ยวข้องกับรอย
โรคเสี่ยงมะเร็ง
และมะเร็งช่อง
ปาก ใน
ประชาชนอายุ 
40 ปีขึ้นไป ใน
ระดับจังหวดั 

2. ร้อยละ 15 ของ
ประชาชนอายุ  
40 ปีขึ้นไปที่มา
รับบริการ ได้รับ
ก ารต รวจ ช่ อ ง
ปากและคัดกรอง
รอยโรคในช่อง
ปาก 

3. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนอายุ  
40 ปีขึ้นไป ที่มี
ร อ ย โร ค เสี่ ย ง
มะเร็งและมะเร็ง
ช่องปาก 

4. มรี้อยละผู้มีรอย
โรคเสี่ยงมะเร็ง
และมะเร็งช่อง
ปาก ที่เข้าเกณฑ์
ได้รับการตัดช้ิน
เนื้อและตรวจ
ทางพยาธิ ที่
ได้รับการตัดช้ิน
เนื้อ (biopsy) 
และตรวจทาง
พยาธิวิทยาที่
เหมาะสม 

ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป
ที่ ม ารับบริการในหน่ วย
บริการ ได้รับการตรวจคัด
กรองรอยโรคในช่องปาก 
 

1. มีบริการการคัดกรอง 
1.1 การคัดกรองปัจจัยเสี่ยง  
1.2 การตรวจคัดกรองรอยโรคใน

ช่องปาก ในผู้ที่ มีปัจจัยเสี่ยง 
โดยทันตบคุลากรหรือแพทย์ 

1. ความครอบคลุมการไดร้ับ
การคัดกรองของ
กลุ่มเป้าหมาย  

2. ความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรค ของการดำเนินงาน

1. ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนอายุ 40 
ปี ขึ้ น ไปที่ ม ารั บ
บริการ ได้รับการ
ตรวจช่องปากและ
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Small Success 

เป้าหมาย มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1.3 การลด/เลิกปัจจัยเสี่ยง โดย
การให้คำแนะนำหรือส่งต่อไป
รับบริก ารที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่น 
คลินิกเลิกบุหรี่ คลินิกเลิกสุรา 

1.4 มีระบบเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2. มีบริการส่งต่อรักษา  
2.1 ผู้ที่มีรอยโรคในช่องปาก ได้รับ

การตรวจเพิ่มเติม เพื่อยืนยัน
ผลวินิจฉัย  

2.2 มีบุคลากรหรือหน่วยบริการที่
สามารถให้การรักษาในระดับ
จังหวัด/เขตสุขภาพ 

2.3 มีระบบเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3. มีบริการติดตามดูแลต่อเนื่อง 
3.1 มีการรับกลับ ในผู้ป่วยที่มีรอย

โรคเสี่ยงที่ต้องการการติดตาม
เฝ้าระวัง 

3.2 มีการรับกลับดูแลผู้ที่ได้รับการ
รักษารอยโรคมะเร็ง อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ใน ห น่ ว ย บ ริ ก า ร     
ปฐมภูมิ  

ตามระบบ การคัดกรอง การ
ส่งต่อรักษา และการติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง 

3. ติดตามผลการดำเนินงาน
จาก  

3.1 รายงานของหน่วย
บริการและจังหวัด 

   3.2 รายงาน HDC  
        Service plan สาขา 
        สุขภาพช่องปาก  
        รายการที่ 17.21  
        และ 17.22 

คัดกรองรอยโรค
ในช่องปาก 

2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนอายุ 40 
ปีขึ้ นไป ที่ มี รอย
โรค เสี่ ย งมะ เร็ ง
และมะ เร็ ง ช่ อ ง
ปาก 

3. ร้อยละผู้มีรอยโรค
เสี่ยงมะเร็งและ
มะเร็งช่องปาก    
ที่เข้าเกณฑ์ได้รับ
การตัดช้ินเนื้อและ
ตรวจทางพยาธิ 
ได้รับการตัดช้ิน
เนื้อ (biopsy) 
และตรวจทาง
พยาธิวิทยา 

ตัวช้ีวัด/มาตรการ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 ดือน 
1. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 

- > ร้อยละ 20 > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 60 

2. ร้อยละของผู้ที่มผีลผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่องกล้อง colposcopy 

- > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 70 

3. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไสต้รง 

- > ร้อยละ 30 > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 50 

4. ร้อยละของผู้ที่มผีลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่
และไสผ้ิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

- > ร้อยละ 30 > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 50 

5. ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปท่ีมารับบริการ 
ได้รับการตรวจช่องปากและคดักรองรอยโรคใน
ช่องปาก 

- > ร้อยละ 15 > ร้อยละ 30 > ร้อยละ 40 

6. ผู้ที่มรีอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก      
ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) 
และตรวจทางพยาธิวิทยา ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ 

- ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 90  
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ความสำเร็จของการคัดกรองมะเร็ง คะแนนเต็ม 35 คะแนน โดยพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้  
 

ตัวชี้วัด 
คะแนน 

1 2 3  4 5 
ผลการคัดกรอง (30 คะแนน) = A 

1. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง   
ปากมดลูก (≥ ร้อยละ 60) 

≤ 29.9 
30.0 – 
39.9 

40.0 – 
49.9 

50.0 – 
59.9 

≥ 60 

2. ร้อยละของผู้ที่มผีลผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่องกล้อง colposcopy (≥ 
ร้อยละ 70)  

≤ 39.9 
40.0 – 
49.9 

50.0 – 
59.9 

60.0 – 
69.9 

≥ 70 

3. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไสต้รง (≥ ร้อยละ 50) 

≤ 19.9 
20.0 – 
29.9 

30.0 – 
39.9 

40.0 – 
49.9 

≥ 50 

4. ร้อยละของผู้ที่มผีลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่
และไสผ้ิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy (≥ ร้อยละ 50) 

≤ 19.9 
20.0 – 
29.9 

30.0 – 
39.9 

40.0 – 
49.9 

≥ 50 

5. ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปท่ีมา
รับบริการ ไดร้ับการตรวจช่องปากและคัดกรอง
รอยโรคในช่องปาก (≥ ร้อยละ 40) 

≤ 24.9 
25.0 – 
29.9 

30.0 - 
34.9 

35.0 – 
39.9 

≥ 40.0 

6. ผู้ที่มรีอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก      
ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) 
และตรวจทางพยาธิวิทยา ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ 
(biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยาที่เหมาะสม  

50 -59.9 
60.0 - 
69.9  

70.0 – 
79.9 

80.0 – 89.9 ≥ 90 

. 
การดำเนินงานตามมาตรการ (5 คะแนน) = B 

มาตรการ/กิจกรรมสำคัญ คะแนน 
1. มีการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน กระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง และเห็น
ความสำคัญของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 

0.5 

2. มีการบริหารจัดการระบบการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไสใ้หญ่และไส้ตรงเพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการอย่างทั่วถึง 

0.5 

3. มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในเรื่องการคัดกรองให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้ 

0.5 

4. มีการบริหารจัดการให้ได้รับการส่องกล้องปากมดลูก และการส่องกล้อง Colonoscopy เร็วท่ีสุด 1 

ตัวช้ีวัด/มาตรการ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 ดือน 
(biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยาที่เหมาะสม    
7. มีระบบการจดัการ ท่ีเกีย่วข้องกับ รอยโรค
เสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ในประชาชน
อายุ 40 ปีข้ึนไป ในระดับจังหวัด 
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การดำเนินงานตามมาตรการ (5 คะแนน) = B 
มาตรการ/กิจกรรมสำคัญ คะแนน 

5. มีการขยายเครือข่าย และเพิ่มศักยภาพในการส่องกล้องปากมดลูก และการส่องกล้อง Colonoscopy 0.5 
6. มีการพัฒนาระบบส่งต่อภายในเขตสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติให้ได้รับ      
การ วินิจฉัยเพิ่มเติมและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 

1 

7. มีระบบการจัดการเรื่อง การคัดกรอง การส่งต่อรักษา และติดตามดูแลต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับรอยโรค
เสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ในระดับจังหวัด 

0.5 

8. มีระบบการวินิจฉัย /เกณฑ์ / ส่งต่อ / รักษา ในผู้ทีพ่บรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก  0.5 
การคำนวณคะแนน 

     ระดับความสำเร็จของการคัดกรองมะเร็ง 

                = A+B 
                ผ่านเกณฑ์ = 25 คะแนน      

แหล่งข้อมูล 

ตัวช้ีวัด ระบบ ที่อยู่/URL 

1. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 
2. รอ้ยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ 
(มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่อง
กล้อง colposcopy 
3. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัด
กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 
4. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ 
(มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) 
ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

1. โปรแกรม HPVCxs2020 และ 
Health Data Center (HDC) 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

http://hpv.nci.go.th/ 
https://hdcservice.moph.go.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ร้อยละของประชาชนอายุ 40 
ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการ
ตรวจช่องปากและคัดกรองรอย
โรคในช่องปาก 

2. Health Data Center (HDC) 
ข้อมูล Service plan สาขา
สุขภาพช่องปาก รายการที่ 
17.21 และ 17.22 

 
 
 
 

6. ผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและ
มะเร็งช่องปากที่เข้าเกณฑ์ได้รับ
การตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) และ
ตรวจทางพยาธิวิทยา ได้รับการ
ตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) และตรวจ
ทางพยาธิวิทยาที่เหมาะสม 

รายงานของพื้นที่  

 

 

http://hpv.nci.go.th/
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สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ): (A/B) x 100  
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอย

โรคในช่องปาก 
A = ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก  
B = ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากที่เข้าเกณฑ์ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) และตรวจ
ทางพยาธิวิทยา ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยาที่เหมาะสม 

A = จำนวนผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากท่ีเข้าเกณฑ์ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ ได้รับการตัดชิ้น
เนื้อ (biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยาที่เหมาะสม 

B = จำนวนผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากท่ีเข้าเกณฑ์ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  

1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 

2. สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย  

ผู้ประสานงานและรับผิดชอบตัวช้ีวัด 

ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/E-mail address 

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทรศัพท ์: 02 202 6800  
โทรศัพท์มือถือ : 08 0453 7036 
E-mail: sakarnbunnag@yahoo.com 

นางสาวศุลีพร แสงกระจา่ง รองผู้อำนวยการดา้นการพัฒนาระบบ
สุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ

โทรศัพท์ : 02 202 6800  
โทรศัพท์มือถือ : 08 9661 0451 
E-mail: suleesa@yahoo.com 

นางสาวพัชรวรรณ สุขุมาลินท์ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ 
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 

โทรศัพท์ (ท่ีทำงาน) 0 2590 4117  
โทรศัพท์มือถือ 09 2464 6251 
E-mail : patcharawan.s@anamai.mail.go.th 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 5 : ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 
 

หัวข้อ  ความม่ันคงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดภายใต้ประเด็น/หัวข้อ) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ 
 

คำนิยาม  
 การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน  หมายถึง การใช้กลไก กระบวนการ และองค์ประกอบใน            
การดำเนินงาน เพ่ือจุดมุ่งหมายในประสิทธิผลและประสิทธิภาพของปฏิบัติการด้านภาวะฉุกเฉิน (การป้องกัน 
การลดผลกระทบ การเตรียมพร้อม การเผชิญเหตุ) 
 ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง เหตุการณ์การเกิดโรคและภัยคุกคามสุขภาพ
ซึ่งมีลักษณะเข้าได้กับเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ ดังนี้ 
  1. ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง 
  2. เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน 
  3. มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พ้ืนที่อ่ืน 
  4. ต้องจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า 

โรคและภัยสุขภาพ ภัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประกอบด้วย 5 ชนิด คือ ภัยจากโรคติดเชื้อ 
(Biological Event) ภั ยจากสารเคมี  (Chemical Event) ภั ยจากรั งสี  (Radiological Event) ภั ยจาก
ธรรมชาติ (Natural/Environment/Disaster Event) และภัยจากอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ และการก่อการร้าย/
วินาศกรรม (Explosion / Trauma Event) 

ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 หมายถึง ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่ม 607 และกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธุ์) ได้รับวัคซีนโควิด 19 เขม็กระตุน้ เข็มที่ 3 

กลุ่ม 607 หมายถึง กลุ่มเป้าหมายหลักของการให้บริการวัคซีนโควิด 19 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่ม 1 ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป 
กลุ่ม 2 ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ประกอบด้วย โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 

(ปอดอุดกั้น,หอบหืด), โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรังระยะ 5 (ไตวายเรื้อรัง), โรคหลอดเลือดสมอง, 
โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด, โรคเบาหวาน และโรคอ้วน 
(BMI ≥35,น้ำหนัก >100 kg) 
 กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ หมายถึง กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ที่เป็นกลุ่มหญิงวัย
เจริญพันธุ์ อายุ 15 - 45 ปี 

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีมปฏิบัติการที่ มี
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือติดตาม ตรวจจับ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งแจ้ง
เตือนแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์ นั้นๆ 

CIR (Critical Information Requirement) ระดับจังหวัดและระดับเขต หมายถึง ข้อมูลสำคัญ
ของเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสาธารณสุขในวงกว้างหรือมีความรุนแรงสูงต้องการ 
การตอบสนองเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด หรือ
ขอบเขต ของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง ความ
เปราะบาง ศักยภาพ ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตราย และคาดการณ์ผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สิน 
การดำ รงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มี
ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นกระบวนการเพ่ือทําความเข้าใจในระดับของความ
เสี่ยง หรือ ผลกระทบทางลบที่เกิดจากภัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นขั้นตอนต่อเนื่องมาจากการระบุความ
เสี่ยง โดยเป็นการนําผลของการประเมินภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ มาประมวลรวมกัน
เพ่ือประมาณระดับความเสียหาย ความสูญเสีย หรือผลกระทบจากสถานการณ์ เช่น  ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน การสูญเสียชีวิต โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบ หรือผลกระทบที่ตามมา (Impact หรือ Consequence) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน 

หลักสูตร ICS & EOC 100 หมายถึง หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

หน่ วยปฏิบั ติ การควบคุม โรคติ ดต่ อ  (CDCU) เพิ่ ม  3  เท่ า  (surge capacity) หมายถึ ง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดจัดตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเพ่ิมจาก 1 ทีมต่ออำเภอ เป็น 3 
ทีมต่ออำเภอ 

Resource Mapping หมายถึง การจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยและในภาวะฉุกเฉิน  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขเชิงพ้ืนที่  โดยนำข้อมูลทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขใน
รูปแบบหรือลักษณะต่าง ๆ จัดทำให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ในรายละเอียดทุกมิติ ได้แก่ การคาดการณ์ 
การจัดหา การสำรอง การจัดเก็บ การขนส่ง เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยและภาวะฉุกเฉินให้
ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
 Hazard Specific Plan (HSP) หมายถึง แผนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการตอบโต้สถานการณ์
โรค หรือภัยสุขภาพที่จำเพาะที่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเช่น แผนรับมือโรคไข้หวัดนก 
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส แผนการจัดการโรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากน้ำทว่ม เป็นต้น 

แผนประคองกิจการ (Business Continuity Planning : BCP) หมายถึง  แผนเตรียมความพร้อม
องค์กรให้สามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งโรค ภัยสุขภาพ และสาธารณภัย ในการป้องกันและตอบสนอง
ต่อสถานการณ์วิกฤติที่ เพ่ือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร 
ได้ตามแผนการดำเนินงาน 
 
  

 

 

 

 

 



147 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
ความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนโควิด 19 ใน
กลุ่ม 607 (ไม่รวมกลุ่ม
หญิงวัยเจริญพันธุ์)  
≥ ร้อยละ 90 

1) จัดทำแนวทางและ
คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 
19  
2) สื่อสารประชาสัมพันธ์การ
ฉีดวัคซีนโควิด 19 
3) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานและ
เครือข่ายที่เก่ียวข้องในการ
ฉีดวัคซีนโควิด 19 
4) บริหารจัดการวัคซีนโควิด 
19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อมูลจากระบบ MOPH-IC 
หรือทะเบียนการให้บริการ
ของพ้ืนที่ 
 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
การฉีดวัคซีนโควิด 
19 ช่วยลดป่วย ลด
ตาย จากโรคโควิด 
19 

ความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนโควิด 19 ใน
กลุม่หญิงวัยเจริญพันธุ์ 
≥ ร้อยละ 90 

ข้อมูลทะเบียนการให้บริการ
ของพ้ืนที่ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
การฉีดวัคซีนโควิด 
19 ช่วยลดป่วย ลด
ตาย จากโรคโควิด 
19 

มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่
ผ่านการอบรมอย่าง
เพียงพอ และการจัดทำ 
CIR ระดับจงัหวัดและ
ระดับเขตที่ชัดเจน ได้รับ
ความเห็นชอบจาก นพ.
สสจ. และผู้ตรวจราชการ 

จังหวัดจัดให้ผู้ปฏิบัติงาน 
SAT เขา้รับการอบรม
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง และ
จังหวัด และเขตสุขภาพ
จัดทำ CIR โดยผ่านความ
เห็นชอบจาก นพ.สสจ. และ
ผู้ตรวจราชการ 

ตรวจสอบรายงานผลการ
ผ่านการอบรมหลักสูตร
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน SAT 
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ และ
ตรวจสอบเอกสาร CIR ของ
เขตสุขภาพ และจังหวัด 
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ 

ผู้ปฏิบัติงาน SAT
สามารถดำเนินการได้
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถรายงาน 
CIR ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ 

มี Official document 
ของหน่วยงาน
สาธารณสุขระดับจังหวัด
ที่ระบุความเสี่ยงภัยที่
สำคัญ อยา่งน้อย 3 ภัย  

จังหวัดระบคุวามเสี่ยงภัยที่
สำคัญ อย่างน้อย 3 ภัย  

ตรวจสอบเอกสารการ
กำหนดความเสี่ยงภัยที่
สำคัญ อย่างน้อย 3 ภัย 

จังหวัดสามารถ
บริหารจัดการและ
สนับสนุนทรัพยากรที่
จำเป็นต่อภัยทีส่ำคัญ
ของจังหวัด 

Resource mapping 
สำหรับการรับมือภัยที่
สำคัญ 

มีการทบทวนประเมินผลการ
จัดการทรัพยากร/ถอด
บทเรียน เพ่ือนำมาปรับปรงุ 
Resource Mapping 
สำหรับการรับมือภัยที่สำคัญ 

ตรวจสอบเอกสาร 
Resource mapping 
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ 

ระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อวาง
แผนการบริหาร
จัดการสาธารณภัย
และในภาวะฉุกเฉิน
ในระดับจังหวัด 
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ทีม CDCU ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
อำเภอละ 3 ทีม 

จังหวัดจัดอบรมทีม CDCU 
ไม่น้อยกว่าอำเภอละ 3 ทีม 

ตรวจสอบรายงานผลการ
ผ่านการอบรมทีม CDCU 
ไม่น้อยกว่าอำเภอละ 3 ทีม 
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ 

ทีมปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อที่เป็น
ปัจจุบันและ
ปฏิบัติการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
ความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนโควิด 19 ใน
กลุ่ม 607 (ไม่รวมกลุ่ม
หญิงวัยเจริญพันธุ์)  
≥ ร้อยละ 90 

1) จัดทำแนวทางและ
คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 
19  
2) สื่อสารประชาสัมพันธ์การ
ฉีดวัคซีนโควิด 19 
3) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานและ
เครือข่ายที่เก่ียวข้องในการ
ฉีดวัคซีนโควิด 19 
4) บริหารจัดการวัคซีนโควิด 
19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อมูลจากระบบ MOPH-IC 
หรือทะเบียนการให้บริการ
ของพ้ืนที่ 
 

ประชาชน
กลุม่เป้าหมายเข้ารับ
การฉีดวัคซีนโควิด 
19 ช่วยลดป่วย ลด
ตาย จากโรคโควิด 
19 

ความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนโควิด 19 ใน
กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ 
≥ ร้อยละ 90 

ข้อมูลทะเบียนการให้บริการ
ของพ้ืนที่ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
การฉีดวัคซีนโควิด 
19 ช่วยลดป่วย ลด
ตาย จากโรคโควิด 
19 

ผู้บริหารระดับจังหวัด
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
ICS 100 

จงัหวัดจัดส่ง นพ.สสจ./รอง
นพ.สสจ. หรือ ผชช.ว./ผอ.
รพศ/ผอ.รพท. เขา้รับการ
อบรมหลักสูตร ICS 100 

ตรวจสอบรายงานผลการ
ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS 
100 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ 

ผู้บริหารระดับจังหวัด
สามารถตัดสินใจเพ่ือ
บรหิารจัดการต่อ
ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

Operational plans 
(Hazard Specific Plan: 
HSP) สำหรับ 3 ภัย ที่
สำคัญ 

จงัหวัดจัดทำ Operational 
plans (Hazard Specific 
Plan: HSP) สำหรับ 3 ภัย ที่
สำคัญ  

ตรวจสอบเอกสาร 
Operational plans 
(Hazard Specific Plan: 
HSP) สำหรับ 3 ภัย ที่
สำคัญ รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะ 

เมือ่เกิดภัยที่สำคัญ
ขึ้นในจังหวัด จังหวัด
นำ Operational 
plans ไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หรือ
มีการฝึกซ้อมแผน 
Operational plans  

แผน BCP สำหรบั
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาล
ศูนย ์โรงพยาบาลทั่วไป 

จงัหวัดจัดทำ แผน BCP 
สำหรับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป 

ตรวจสอบเอกสาร แผน 
BCP สำหรับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลศนูย์ 

เมือ่เกิดภาวะฉุกเฉิน
ขึ้นในจังหวัด 
หน่วยงาน สสจ.รพศ.
รพท. ไม่ปดิสถาน
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เป้าหมาย มาตรการทีด่ำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

โรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะ 

บริการ ยังคงสามารถ
ปฏิบัติงานได ้ 

 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

Detect 
1. มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่
ผ่านการอบรมอย่าง
เพียงพอ และการจัดทำ CIR 
ระดับจังหวัดและระดับเขต
ที่ชัดเจน ได้รับความ
เห็นชอบจาก นพ.สสจ. และ
ผู้ตรวจราชการ 
Response 
1. มี Official document 
ของหน่วยงานสาธารณสุข
ระดับจังหวัดที่ระบุความ
เสี่ยงภัยที่สำคัญ อย่างน้อย 
3 ภัย  
2. Resource mapping 
สำหรับการรับมือภัยที่สำคัญ 

Detect  
1. มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่
ผ่านการอบรมอย่างเพียงพอ 
และการจัดทำ CIR ระดับ
จังหวัดและระดับเขตท่ี
ชัดเจน ได้รับความเห็นชอบ
จาก นพ.สสจ. และผู้ตรวจ
ราชการ 
Response 
1. มีทีม CDCU ทีผ่่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าอำเภอ
ละ 3 ทีม 

Response 
1. รอ้ยละของผู้บริหาร
ระดับจังหวัดที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร ICS 
100 
2. มี operational 
plans (Hazard 
Specific Plan: HSP)  
สำหรับ 3 ภัย ที่สำคัญ 
โดยระบุระบบบัญชาการ
ที่สอดคล้องกับภัยที่
สำคัญทั้ง 3 ภัย  
3. มีแผน BCP สำหรับ
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาล
ศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป 
 ที่สอดคล้องกับ
operational plan  

Prevent 
1. ความครอบคลุม
การฉีดวัคซีนโควิด-19 
ในกลุ่ม 607 (เอา 
607 ไม่เอา 608)  
2. ความครอบคลุม
การฉีดวัคซีนโควิด-19 
ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ 
อายุ (15-45 ปี) 

 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 

1. ความครอบคลุมการได้รับวัคซนีโควิด 19 ในกลุ่ม 607 (ไม่รวมกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์) 

2. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ 

3. ผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่ผ่านการอบรมอย่างเพียงพอ และจัดทำ CIR ระดับจังหวัดและระดับเขตที่
ชัดเจน ได้รับความเห็นชอบจาก นพ.สสจ. และผู้ตรวจราชการ 

4. รอ้ยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS ผู้บริหารระดับจังหวัด 

5. ทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าอำเภอละ 3 ทีม 

6. Resource mapping สำหรับการรับมือภัยที่สำคัญ 

7. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management) 
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สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ) 

1. ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 

 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 = (A/B) x 100 

 A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 

 B = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน , กรมควบคุมโรค   
กองโรคติดต่อทั่วไป, กองระบาดวิทยา, กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
กองสาธารณสุขฉกุเฉิน 

Tel.  02 590 2804  
e-mail : sariddet@gmail.com 

ลดป่วย ลดตาย และการ
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 

นายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ ์ ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการ 
สำนัก/ กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

Tel. 02 590 3155  ลดป่วย ลดตาย และการ
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 

นพ.วิชาญ ปาวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง
โรคติดต่อทั่วไป 

Tel. 0 2590 3160 
e-mail : vichan_pawun@yahoo.com 

ลดป่วย ลดตาย และการ
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 
(ความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนโควิด 19) 

นายแพทย์จกัรรัฐ พิทยาวงศ์
อานนท ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
สำนัก/กองระบาดวิทยา 

Tel. 02 590 3800 
 

ลดป่วย ลดตาย และการ
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 

 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รบัผิดชอบ 
นพ.ชนินันท์ สนธิไชย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

พิเศษ 
กลุ่มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
และแผนงานโรคป้องกันด้วย
วัคซีน กองโรคติดต่อทั่วไป 

Tel. 02 590 3196 
e-mail : chaninan.s@ddc.mail.go.th 

ลดป่วย ลดตาย และการ
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 
(ความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนโควิด 19) 

นางสาวกีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ 
สำนัก/กองระบาดวิทยา 

 ลดป่วย ลดตาย และการ
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 

นายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ ์ ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการ 
สำนัก/ กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

Tel. 02 590 3155  
 

ลดป่วย ลดตาย และการ
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 

นางสรุีรัตน์ ใจดี  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ 
สำนัก/กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

Tel. 02 590 1844 
e-mail : Sureeratdee@hotmail.com 

ลดป่วย ลดตาย และการ
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 

นายสุบรรณ สิงห์โต ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
สำนัก/กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

Tel. 02 590 1002 
e-mail : satmoph@gmail.com 

ลดป่วย ลดตาย และการ
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 

นางสาวรุ่งทิภา ใจตรง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
สำนัก/กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

Tel. 02 590 1853 
e-mail : logistics.dphem@gmail.com 

ลดป่วย ลดตาย และการ
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 

นางสาวณัฐชญา น้อยยา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข Tel. 02 590 1908 ลดป่วย ลดตาย และการ
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รบัผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
สำนัก/กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

e-mail : eoc.dphem@gmail.com สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 

นางสาวปาริฉัตร หมื่นจี ้ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
สำนัก/กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

Tel. 02 590 1353 
e-mail : dphem.planning@gmail.com 

ลดป่วย ลดตาย และการ
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 

นางสาวพณิดา นาถนอม  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
สำนัก/กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

Tel. 02 590 1353 
e-mail : dphem.stag@gmail.com 

ลดป่วย ลดตาย และการ
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
เอกสารและเกณฑ์ประกอบการประเมิน (คะแนน) หน่วยงาน 

1  2  3  4  5   
1.1 ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ในกลุ่ม 607  
- ความครอบคลมุ 
ร้อยละ 50 
- ข้อมูลจากระบบ 
MOPH IC หรือทะเบียน
การให้บริการของพื้นที ่

- ความครอบคลมุ 
ร้อยละ 60 
- ข้อมูลจากระบบ 
MOPH IC หรือทะเบียน
การให้บริการของพื้นที ่

- ความครอบคลมุ 
ร้อยละ 70 
- ข้อมูลจากระบบ 
MOPH IC หรือทะเบียน
การให้บริการของพื้นที ่

- ความครอบคลมุ 
ร้อยละ 80 
- ข้อมูลจากระบบ 
MOPH IC หรือทะเบียน
การให้บริการของพื้นที ่

- ความครอบคลมุ 
ร้อยละ 90 
- ข้อมูลจากระบบ 
MOPH IC หรือทะเบียน
การให้บริการของพื้นที ่

(กองโรคติดต่อทั่วไป 
คร.) 

1.2 ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 
ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ (15-45 
ปี)  

- ความครอบคลมุ 
ร้อยละ 50 
- ข้อมูลทะเบียนการ
ให้บริการของพื้นที ่

- ความครอบคลมุ 
ร้อยละ 60 
- ข้อมูลทะเบียนการ
ให้บริการของพื้นที ่

- ความครอบคลมุ 
ร้อยละ 70 
- ข้อมูลทะเบียนการ
ให้บริการของพื้นที ่

- ความครอบคลมุ 
ร้อยละ 80 
- ข้อมูลทะเบียนการ
ให้บริการของพื้นที ่

- ความครอบคลมุ 
ร้อยละ 90 
- ข้อมูลทะเบียนการ
ให้บริการของพื้นที ่

(กองโรคติดต่อทั่วไป 
คร.) 

2. มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่ผ่านการอบรมอย่าง
เพียงพอ  และมีการจัดทำ CIR ระดับ
จังหวัดและระดับเขตที่ชัดเจน ได้รับความ
เห็นชอบจาก นพ.สสจ. และผู้ ตรวจ
ราชการ  
 

ผู้ปฏิบัติงาน SAT 
1) มีทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) เพื่อ
เฝ้าระวัง ตรวจจับ และ
ประเมินสถานการณ์การ
เกิดโรคและภัยสุขภาพ 
(ภาวะปกติมีชื่อ
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้
สถานการณ์อย่างน้อย 3 
คน และ ภาวะฉุกเฉิน 5 
คน) 
2) หัวหน้าทีมเป็นนัก
ระบาดวิทยา หรืือ ท่ีผ่าน
หลักสตูรดา้นระบาด

ผู้ปฏิบัติงาน SAT 
1) SOP SAT ภาวะปกต ิ
2) SOP SAT ภาวะ
ฉุกเฉิน 
3) มีสถานท่ีอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสม เช่น คอม 
เครื่องปริ้น โทรศัพท์ 
อุปกรณ์เครื่องเขียน 
คูม่ือตำราเกี่ยวกบัการ
เฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพ 
เป็นต้น  
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน SAT 
1) สมาชิกทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรหรือจัดการ
ความรู้ของ SAT อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  
2) สมาชิกทีมทุกคน 
ได้รับการอบรม SAT 
orientation เมื่อเข้ามา
ปฏิบัติงานครั้งแรกหรือ
ทุกครั้งท่ีมีการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบการ
ทำงาน 

ผู้ปฏิบัติงาน SAT 
1) วิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงของ
โรคและภัยสุขภาพใน
พื้นที่ (All Hazards) 
พร้อมเสนอผู้บริหารสั่ง
การอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง (กรณี ปกติ) และ
สัปดาหล์ะ1 ครั้ง (กรณี 
เกิดภาวะฉุกเฉิน)  
2) มีรายงานเหตุการณ์
เบื้องต้นเสนอผู้บริหาร 
(Spot Report) 
3) ฐานข้อมูลความเสีย่ง

ผู้ปฏิบัติงาน SAT 
1) ผู้บริหารมีการใช้
รายงานโรคและภัย
สุขภาพ/ Spot report 
ทั้งภาวะปกติหรือ 
ฉุกเฉิน มาใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการ 
ตอบโตส้ถานการณ์ หรือ 
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้น 
 ข้อมูล/หลักฐาน 
 - รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน/การ
ตอบสนองของผู้บริหาร 

(กสธฉ./คร.ครฉ) 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
เอกสารและเกณฑ์ประกอบการประเมิน (คะแนน) หน่วยงาน 

1  2  3  4  5   
วิทยา (FEMT/FETH) 
หรือคุณสมบตัิอื่นๆที่
เหมาะสมตามที่กำหนด 
 
ข้อมูล/หลักฐาน 
- คำสั่งแต่งตั้งทีม SAT  
 
มีเกณฑ์ CIR ระดบั
จังหวัดและระดับเขต ลง
นามโดย นพ.สสจ. และ 
ผู้ตรวจราชการ 
1) CIR โรคและภัย
สุขภาพระดับพ้ืนท่ี โดย
เห็นชอบจากผู้บรหิาร
และแจ้งเวียนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบและ
ปฏิบัต ิ
 
ข้อมูล/หลักฐาน 
เกณฑ์ CIR ของ
หน่วยงาน 

ข้อมูล/หลักฐาน 
- SOP 
- รายการเครื่องมือ 
อุปกรณ์ คู่มือ แนวทาง 
ฯลฯ ในการปฏิบัติงาน
ของ SAT ที่มีอยู่ 
- วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
คูม่ือ/แนวทาง 
- แนวทางการสื่อสาร 
ประสานงานกับ
เครือข่าย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
 
มเีกณฑ์ CIR ระดบั
จังหวัดและระดับเขต ลง
นามโดย นพ.สสจ. และ 
ผู้ตรวจราชการ 
 
1) SOP CIR  
ข้อมูล/หลักฐาน 
- SOP 

ข้อมูล/หลักฐาน 
- รายงานการพัฒนา
บุคลากรหรือจัดการ
ความรู้ของ SAT 
- ทะเบียนรายชื่อผูผ้่าน
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
หรือจัดการความรู้ของ 
SAT และการอบรม SAT 
orientation 

โรคและภัยสุขภาพ 
 ข้อมลู/หลักฐาน 
- รายงานวิเคราะห์
สถานการณ์ (Rapid 
Risk Assessment: 
RRA) 
- รายงานเหตุการณ์
เบื้องต้นเสนอผู้บริหาร 
(Spot Report) 
- ฐานข้อมูลเสี่ยงโรคและ
ภัยสุขภาพ เช่น อุทกภัย 
พื้นที่เสี่ยง อำเภอ ตำบล 
กลุ่มเปาะบาง สถาน
บริการ 

3. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร  
ICS & EOC 100  
 

ผู้บริหาร ผ่านการ
ฝึกอบรม หลักสตูร ICS 
& EOC 100 มากกว่า
ร้อยละ 80 

ผู้บริหาร ผ่านการ
ฝึกอบรม หลักสตูร ICS 
& EOC 100 มากกว่า
ร้อยละ 85 

ผู้บริหาร ผ่านการ
ฝึกอบรม หลักสตูร ICS 
& EOC 100 มากกว่า
ร้อยละ 90 

ผู้บริหาร ผ่านการ
ฝึกอบรม หลักสตูร ICS 
& EOC 100 มากกว่า
ร้อยละ 95 

ผู้บริหาร ผ่านการ
ฝึกอบรม หลักสตูร ICS 
& EOC 100 ร้อยละ 
100 

(ครฉ.คร./กสธฉ.)  
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
เอกสารและเกณฑ์ประกอบการประเมิน (คะแนน) หน่วยงาน 

1  2  3  4  5   
**ผู้บริหารระดับจังหวัด หมายถึง “นพ.
สสจ. รอง นพ.สสจ. ทุกคน (ทั้ง ผชช.ว 
ผชช.ส และอื่นๆ ) หัวหน้ากลุ่มงานใน 
สสจ.ทุกคน ผอ.รพศ. ผอ.รพท. รอง
ผู้อำนวยการ รพศ. ทุกคนทุกตำแหน่ ง 
(รวมรองบริหารด้วย) รองผู้อำนวยการ 
รพท. ทุกคนทุกตำแหน่ง (รวมรองบริหาร
ด้วย) หัวหน้ากลุ่มงานใน รพศ. รพท. ทุก
คน ผอ.รพช. และหัวหน้ากลุ่มงานใน
โรงพยาบาลทุกคน” 

4. มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าอำเภอละ 3 ทีม  
 
**ข้อมูล/หลักฐาน** 
1) เอกสารคำสั่งทีม CDCU ระดับอำเภอ 
2) หลักฐานผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
CDCU ในระดับอำเภอ 

ทีม CDCU ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
อำเภอละ 3 ทีม ตั้งแต ่
ร้อยละ 60 ของจังหวัด  
 

ทีม CDCU ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
อำเภอละ 3 ทีม ตั้งแต ่
ร้อยละ 70 ของจังหวัด 
 

ทีม CDCU ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
อำเภอละ 3 ทีม ตั้งแต ่
ร้อยละ 80 ของจังหวัด 
 

ทีม CDCU ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
อำเภอละ 3 ทีม ตั้งแต ่
ร้อยละ 90 ของจังหวัด 
 

ทีม CDCU ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
อำเภอละ 3 ทีม  
ร้อยละ 100 ของ
จังหวัด 
 

(กองระบาดวิทยา 
คร.)  

5. มี  Official document ของหน่วยงาน
สาธารณสุขระดับจังหวัดที่ระบุความเสี่ยง
ภัยที่สำคัญ อย่างน้อย 3 ภัย 

1) มีการวิเคราะห์และ
จัดลำดับความสำคัญของ
โรคและภัยสุขภาพ (3 
ภัย) 
ข้อมูล/หลักฐาน 
- สรุปการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง/ประเมินความเสี่ยง 
โรคและภัยสุขภาพ 

1) ผลการประเมินความ
เสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
ในพืน้ที่ผ่านการเห็นชอบ
จากผู้บรหิารหน่วยงาน 
ข้อมูล/หลักฐาน 
- เอกสารอนุมัตผิลการ
ประเมินความเสี่ยงโรค
และภยัสุขภาพในพ้ืนท่ี
ผ่านการเห็นชอบจาก
ผู้บริหารหน่วยงาน 

1) ฐานข้อมูลที่สำคัญ
ของโรคและภัยสุขภาพ
อยา่งน้อย 3 ภัย ได้แก่ 
พื้นที่เสี่ยง อำเภอ ตำบล 
ทรัพยากรที่จำเป็น ตาม
ส่วนกลาง และสามารถ
ตรวจสอบได ้
   

1) แจ้งเตือนไปยังพื้นที่
เสี่ยงตามภัยที่ประเมิน 
เพื่อเตรียมความพร้อม
รับมือ 
   

1) แผนรองรับกรณีหาก
เกินขีดความสามารถ
รองรับของจังหวัด 
 (เอกสาร/หลักฐาน: 
แผนเผชิญเหตุ BCP) 

(กสธฉ. /คร.ครฉ) 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
เอกสารและเกณฑ์ประกอบการประเมิน (คะแนน) หน่วยงาน 

1  2  3  4  5   
6. Resource mapping สำหรับการรับมือ

ภยัที่สำคญั  
1. ประเมินจำนวนคง
คลังทรัพยากรและ
รายการทรัพยากรที่
จำเป็นในแต่ละภัย 
(เอกสาร/หลักฐาน: 
รายงานจำนวนคงคลัง
และรายการทรัพยากรที่
จำเป็นในแต่ละภัย) 

1. คาดการณ์ความ
ต้องการใช้/กำหนด
จำนวนสำรองขัน้ต่ำของ
ทรัพยากรในแตล่ะภยั 
(เอกสาร/หลักฐาน: 
รายงานคาดการณค์วาม
ตอ้งการใช้ทรัพยากร/
จำนวนสำรองขั้นต่ำใน
แต่ละภัย 

1. จัดหาทรัพยากร
ตามที่มีการคาดการณ์  
2. แผน/ทำเนยีบแหล่ง
จัดหาทรัพยากร กรณีมี
ความต้องการใช้เร่งด่วน 
(เอกสาร/หลักฐาน : 
รายงานการจดัหา
ทรัพยากรตามทีม่ีการ
คาดการณ์ และรายงาน
แผน/ทำเนยีบแหล่ง
จัดหาทรัพยากร กรณีมี
ความต้องการใช้เร่งด่วน)  

1. จัดทำแผนการขนส่ง
ทรัพยากรให้เหมาะสมใน
แต่ละภัย 
(เอกสาร/หลักฐาน : 
แผนการขนส่งทรพัยากร
แต่ละภัย) 

1. มีการทบทวน
ประเมินผลการจดัการ
ทรัพยากร/ถอดบทเรียน 
เพื่อนำมาปรับปรุง 
Resource Mapping  
(เอกสาร/หลักฐาน : 
รายงานทบทวน/ถอด
บทเรียน) 

(กสธฉ. /คร.ครฉ) 

7. มี operational plans สำหรับ 3 ภัยที่
ส ำคัญ  โดยระบุ ระบบบัญ ชาการที่
สอดคล้องกับภัยที่สำคัญทั้ง 3 ภัยไว้ด้วย  

1. operational plans 
(Hazard Specific 
Plan: HSP) หรือ ICS 
รองรับ อย่างน้อย 1 ภัย
ทีส่ำคัญ  

1. operational plans 
(Hazard Specific 
Plan: HSP) อย่างน้อย 
1 ภัยที่สำคัญ 
2. ICS รองรับ อย่าง
น้อย 1 ภัยที่สำคัญ 

1. operational plans 
(Hazard Specific 
Plan: HSP) อย่างน้อย 
2 ภัยที่สำคัญ 
2. ICS รองรับ อย่าง
น้อย 2 ภัยที่สำคัญ 

1. operational plans 
(Hazard Specific 
Plan: HSP) อย่างน้อย 
3 ภัยที่สำคัญ 
2. ICS รองรับ อย่าง
น้อย 3 ภัยที่สำคัญ 
3. การฝึกซ้อมแผนตาม
ประเมินความเสี่ยงและ
สรุปผลการซ้อมแผน 
อยา่งน้อย 1 ภัยสำคัญ 

1. operational plans 
(Hazard Specific Plan: 
HSP) อย่างน้อย 3 ภัยที่
สำคัญ  
2. ICS รองรับ อยา่ง
น้อย 3 ภัยที่สำคัญ  
3. การฝึกซ้อมแผนตาม
ประเมินความเสี่ยงและ
สรุปผลการซ้อมแผน 
ครบทั้ง 3 ภัยสำคัญ 

(กสธฉ. /คร.ครฉ) 

8. มีแผน BCP สำหรับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาล
ทั่ ว ไป  ที่ ส อดคล้ อ งกั บ  operational 

1. มีแผน BCP ของ
หน่วยงาน 

1. มีแผน BCP ของ
หน่วยงาน 
2. แผน BCP สอดคล้อง

1. มีแผน BCP ของ
หน่วยงาน 
2. แผน BCP สอดคล้อง

1. มีแผน BCP ของ
หน่วยงาน 
2. แผน BCP สอดคล้อง

1. มีแผน BCP ของ
หน่วยงาน 
2. แผน BCP สอดคล้อง

(กสธฉ. /คร.ครฉ) 
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 รายละเอียดตัวชี้วัด 
เอกสารและเกณฑ์ประกอบการประเมิน (คะแนน) หน่วยงาน 

1  2  3  4  5   
plan  กับ Operational plan กับ Operational plan 

3. มีการทบทวน BCP 
หน่วยงานทุกป ี

กับ Operational plan 
3. มีการทบทวน BCP 
หน่วยงานทุกปี 
4. เนื้อหารายละเอียด 
BCP ครอบคลมุตาม
มาตรฐานของ BCP 

กับ Operational plan 
3. มีการทบทวน BCP 
หนว่ยงานทุกปี 
4. เนื้อหารายละเอียด 
BCP ครอบคลมุตาม
มาตรฐานของ BCP 
5. มีการใช้แผน BCP 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
และมีการถอดบทเรียน/
ปรับปรุง ฺBCP 

 

 

 



 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

ประเด็นที่ 6 องค์กรสมรรถนะสูง 
- การเงินการคลังสขุภาพ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 6 : องค์กรสมรรถนะสูง  
 
หัวข้อ   การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด : (ตัวชี้วัดภายใต้ประเด็น/หัวข้อ) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
 
คำนิยาม หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 (Risk Scoring) โดยใช้
อัตราส่วนทางการเงิน 5 รายการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน 5 รายการ 
ประกอบด้วย 

1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio : CR) = สินทรัพย์หมุนเวียน 
หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 

2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR) = (สินทรัพย์หมุนเวียน หักด้วย สินค้าคงเหลือ หัก
ด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 

3. อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio : Cash Ratio) (เงินสด บวกกับ รายการเทียบเท่าเงินสด บวกกับ  
เงินฝากประจำ) หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 

4. ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital : NWC) = สินทรัพย์หมุนเวียน หักด้วย หนี้สินหมุนเวียน 
5. รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (Net Income : NI) = รวมรายได้ หักด้วย รวมค่าใช้จ่าย 

อัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 รายการข้างต้นถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  
ทางการเงินของหน่วยบริการโดยกำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินโดยมีค่ากลางของแต่ละหน่วยบริการ  
มาเปรียบเทียบกับค่ากลางของอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์ 
1.1 CR < 1.5  
1.2 QR < 1.0 
1.3 Cash < 0.8 

2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน 
2.1 แสดงฐานะทางการเงิน ทุนหมุนเวียน (NWC) < 0 
2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ (กำไรสุทธิ) (กำไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย 

Net Income NI) NI < 0 
3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง 

3.1 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน* 
3.2 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 6 เดือน 

 *โดยให้น้ำหนักของ NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน มากกว่าตัวแปรอื่น 2 เท่า 
ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้นำเงื่อนไขดังตาราง 4 มาใช้ในการจัดกลุ่มโรงพยาบาลที่ประสบ
วิกฤตทางการเงินเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับ 0 - 1 ปกต ิ
ระดับ 2  คาดว่าจะดีข้ึนภายใน 3 เดือน 
ระดับ 3  คาดว่าจะดีข้ึนภายหลัง 3 เดือน 
ระดับ 4  คาดว่าจะประสบปัญหาภายหลัง 6 เดือน 
ระดับ 5  คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 6 เดือน 
ระดับ 6  คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน 
ระดับ 7  มีภาวะวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง 

 การประเมินหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยกำหนดให้
หน่วยบริการที่ได้ระดับ 7 ซึ่งมีภาวะวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง และระดับ 6 ที่คาดว่าจะประสบปัญหา
ภายใน 3 เดือน  
          ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการประเมินสถานะทาง
การเงินที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตทาง
การเงินที่เกิดขึ้นได ้
 
มาตรการในการขับเคลื่อนด้านการเงินการคลัง 
 มาตรการที่ 1 : พัฒนาระบบบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 
 มาตรการที่ 2 : การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Budgeting) 
 มาตรการที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ และด้าน 
           หลักประกันสุขภาพ (Competency) 
 มาตรการที่ 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินการคลัง (Division of regional health) 
 มาตรการที่ 5 : ติดตาม กำกับ เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน วางระบบเฝ้าระวัง  
            (Efficiency) 
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น (รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2) 

เป้าหมาย มาตรการที่
ดำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

1. หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
- ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 2 
- ระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 4 

เป้าหมายของมาตรการที่ 1 
1.1  หน่วยบริการทีผ่่านเกณฑ์การตรวจสอบ

วิเคราะห์งบการเงิน (เพื่อการบรหิาร)* 
เกณฑ์การตรวจสอบกำหนดโดยสว่นกลาง 

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 

มาตรการที่ 1 :  
พัฒนาระบบบบัญชี 
(Accounting) 

 
๑.1 เกณฑ์การประเมิน
ความถูกต้องของการบันทึก
บัญชีตามนโยบายบญัชีของ
หน่วยบริการสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 100 
ประกอบไปด้วย ความ
ครบถ้วนทันเวลา (ภายใน
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป) 
ถูกต้องตามหลักบญัชี และ
ปรับปรุงตามนโยบายบัญช ี

หน่วยบริการ
บันทึกบัญชี
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

เป้าหมายของมาตรการที่ 2 
2.1 หน่วยบริการทีม่ีข้อมูลรายไดทุ้กประเภท
มากกว่าค่าใช้จ่าย(NI เป็นบวก) กลุ่มเป้าหมาย : 
หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 899 แห่ง 

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ผลงานไตรมาส 2 ปี 2564 ร้อยละ 99 
ผลงานเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 88 

รอบที่ 1 ใช้ข้อมูลแผน Planfin ปี 2565 
รอบที ่2 ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบแผน - ผล ของ ปี 
2565 ไตรมาส 2 
* หน่วยบริการมีการจัดทำแผนเงนิบำรุง 
ร้อยละ 100 
 
 
2.2 หน่วยบริการเมื่อวิเคราะหค์วามเสีย่งของแผน
ทางการเงิน เป็นแผนแบบท่ีไม่มีความเสี่ยง แผน
แบบท่ี 1,  2,  3  

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 

มาตรการที่ 2 :  
การจัดสรรเงินอย่าง
เพียงพอ (Budgeting) 

 
2.1 ประเมินจาก 
• แผน Planfin มี

รายได้มากกว่า
ค่าใช้จ่าย  

• การประเมินความ
พอเพียงรายได้ของ
ทุกกองทุน*  
(*ทุกกองทุน หมายถึง 
5 กองทุนหลัก
ประกอบด้วย  
(1) หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 
(UC) (2) กองทุน
ประกันสังคม (3) 
กองทุนข้าราชการ 
(4) กองทุนแรงงาน
ต่างด้าวและคนตา่ง
ด้าว (5) กองทุน
บุคคลที่มีปญัหา
สถานะและสิทธิ) 

การบริหาร
จัดการแผน
ทางการเงิน 

การคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย มาตรการที่
ดำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

• การบริหารค่าใช้จ่าย
ของหน่วยบริการ 

2.2 ประเมินจาก  
• EBITDA เป็นบวก 
• ลงท ุนไม ่ เก ิน 20% 

ของ(EBITDA) 
สัดส่วน NWC คงเหลือหลัง

หักการลงทุน/ต่อ
รายจ่ายต่อเดือน 

เป้าหมายมาตรการที่ 3 
1.  ผู้ปฏิบตัิงานด้านบญัชี/ 
     หัวหน้ากลุ่มงานประกัน/หัวหน้างาน         
     บริหารงานท่ัวไป 
 
2.  ผู้บรหิารการเงินการคลัง (CFO) รพศ/
 รพท/รพช./รองผู้อำนวยการด้านบริหาร/
 รองนายแพทย์ สสจ. ในระดับเขต 

 
ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด จัดอบรม  
(ผู้นิเทศเขียนรายงานใน ตก. ทั้ง 2 ข้อ) 

มาตรการ 3:  
พัฒนาศักยภาพ
บริหารด้านการเงิน
การคลังแก่เครือข่าย
และบุคลากร 
(Competency) 

3.1 หลักสตูรสำหรบั
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี/ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกัน/
หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป เช่น หลักสตูรนัก
บัญชีมืออาชีพ  
 
3.2 หลักสตูรสำหรบั
ผู้บริหาร เช่น หลักสูตร
อบรมเชิงปฏิบัติการบัญชี
สำหรับผู้บรหิาร  
 
หน่วยงานท่ีจัดอบรม เช่น 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ / 
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรมี
ศักยภาพการ
บริหารจดัการ
ด้านการเงิน
การคลัง 

เป้าหมายมาตรการที่ 4 
1. เขตสุขภาพบรหิารจดัการด้านการเงินการคลัง

และปรับเกลีย่ภายในเขตสุขภาพ 

ค่าเป้าหมาย : เขตมีนวตักรรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดสรรเงิน ยกตัวอยา่งเช่น 

- จัดสรร UC stepladder 
- ปรับค่า K 
- เงินปรับเกลี่ย CF 
- การยกหนี้ระหวา่งโรงพยาบาล 
 

2. เขตมรีะบบเกี่ยวกับสารสนเทศด้านการเงินการ
คลัง  
 

มาตรการที่ 4:  
สร้างประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 
(Division of 
regional health) 

 
4.1 สนับสนุนการกระจาย
อำนาจให้เขตสุขภาพ
บริหารจดัการด้านการเงิน
การคลัง 
 
4.2 พัฒนานวัตกรรม
การเงินการคลังของหน่วย
บริการในจัดการด้าน
ประสิทธิภาพโดย นำระบบ
สารสนเทศมาใช้ 

เขตบริหาร
จัดการดา้น
การเงินการ
คลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย มาตรการที่
ดำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

(ผู้นิเทศเขียนรายงานใน ตก. ทั้ง 2 ข้อ) 
1. หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ต่อ) 
- ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 2 
- ระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 4 

เป้าหมายของมาตรการที่ 1,2,5 
1. หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ
หน่วยบริการ (Total Performance Score : 
TPS) > 10.5 คะแนน ( A = ดีมาก, B = ดี)  

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 
 
ผลงานปี 65 ไตรมาส 1 ร้อยละ 26 
ผลงานปี 65 ไตรมาส 2 ร้อยละ 29 
ผลงานปี 65 ไตรมาส 3 ร้อยละ 43 
ผลงานเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ไตรมาส ร้อยละ 33 

รอบที่ 1 ใช้ข้อมูลแผน TPS ปี2565 ไตรมาส 4 

รอบที ่2 ใช้ข้อมูลแผน TPS ปี2566 ไตรมาส 2 
 

Grade คะแนน 

A ดีมาก > 12 คะแนน 

B ดี > 10.5 คะแนน แต่ <  12 คะแนน 

C พอใช้ > 9 คะแนน แต่ <  10.5 คะแนน 

D 
ต้อง
ปรับปรุง 

> 7.5 คะแนน แต่ <  9 คะแนน 

F ไม่ผ่าน < 7.5 คะแนน 

 

2. หน่วยบริการมีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ  
ค่าเป้าหมาย ศูนย์จัดเก็บรายได้คณุภาพ ระดับดี
และดมีาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ผลงานปี 64 ร้อยละ 89.53 

ผลงานปี 65 ร้อยละ 95.44 

มาตรการที่ 1 :  
พัฒนาระบบบบัญชี
บริหาร (Managerial 
Accounting) 

มาตรการที่ 2 :  
การจัดสรรเงินอย่าง
เพียงพอ (Budgeting) 

มาตรการ 5:  
ติดตาม กำกับ 
เครื่องมือประสิทธิภาพ
ทางการเงิน 
(Efficiency) 

 

 

 

 

 
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเบิกจ่าย (Claim) 
ของหน่วยบริการ 
 

 
         การควบคุมกำกับ 
โดยเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพหน่วยบริการ 
(Total Performance 
Score : TPS) 
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ระบบจัดเก็บรายได้
คุณภาพ 
1) การประเมินระบบจัดเก็บ
รายได้คุณภาพ (4S4C)  
1.1 ม ี โครงสร ้ า งศ ูนย์
จัดเก็บรายได้ (Structure) 

หน่วยบริการมี
ประสิทธิภาพ
ทางการเงินการ
คลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยบริการมี
ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ
รายได้  
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เป้าหมาย มาตรการที่
ดำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

 
1) การประเมินระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ(4S4C) 
2) การสุม่ประเมินหน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บ
รายได้คณุภาพ ในสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 
(On Site Survey) 
 
 
 
 
 

1.2 ระบบงานศูนย์จัดเก็บ
ในการเรียกเก็บทุกกองทุน  
(System) 
1.3 มีระบบบุคลากรใน
ศ ู น ย ์ จ ั ด เ ก ็ บ ร า ย ไ ด้  
(Staff & skill)  ม ี จ ำนวน 
และ ทักษะความสามารถ
ของบุคลากรเหมาะสมตาม
ระดับของ รพช. รพท. รพศ. 
1.4 ม ีการบ ันท ึกข ้ อมู ล
กิจกรรมการรักษา ครบถ้วน 
(Care) 
1.5 มีการบันทึกรหัส การ
ร ักษาพยาบาล ครบถ้วน 
และถูกต้อง (Code) 
1.6 ระบบเบิกจ่าย (Claim) 
ของแต่ละกองทุน 
2) การสุ ่มประเมินหน่วย
บร ิการท ี ่ม ีศ ูนย ์จ ัด เก็บ
รายได ้ค ุณภาพ ในส ิทธิ
เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 
(On Site Survey) 
2.1 ม ี โครงสร ้ า งศ ูนย์
จัดเก็บรายได้ (Structure) 
2.2 ระบบงานศูนย์จัดเก็บ
ในการเรียกเก็บทุกกองทุน  
(System) 
2.3 ม ีการบ ันท ึกข ้ อมู ล
กิจกรรมการรักษา ครบถ้วน 
(Care) 
2.4 มีการบันทึกรหัส การ
ร ักษาพยาบาล ครบถ้วน 
และถูกต้อง (Code) 
2.5 ระบบเบิกจ่าย (Claim) 
ของแต่ละกองทุน 

* ข้อมูลสำหรบัการตรวจราชการสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.hfo65.moph.go.th 
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ตัวช้ีวัด : (ตัวชี้วัดภายใต้ประเด็น/หัวข้อ) ร้อยละของการกำกับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 
 
คำนิยาม  วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้ในการลงทุนตามนโยบาย 
Environment Modernization and Smart Service : EMS และ Work Live Balance  
 เงินลงทุน  หมายถึง  เงินลงทุนด้วยเงินบำรุง    
 เงินลงทุนใช้ไป หมายถึง จำนวนการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินบำรุง)  เพ่ือการลงทุนตามนโยบาย   
 โครงการลงทุนตามนโยบาย ประกอบด้วย 
 1. Environment Modernization and Smart Service : EMS 
    1.1 Environment  เช่น โซล่าร์เซล  ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารจอดรถ ฯ  
    1.2. Modernization,Smart ER / OPD เป ็นการลงทุนเพื ่อปร ับให ้ม ีการบร ิการดี ท ันสมั ย
สะดวกสบาย รอไม่นาน 
 2. Work Live Balance ปรับปรุงและก่อสร้างที่พักอาศัย   
   
 การประเมินผล   
 1. ประเมินจากหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 901 แห่ง 
 2. รายไตรมาส 
 
 เกณฑ์การประเมิน 
 1. ไตรมาส 1 หน่วยบริการมีแผนเงินบำรุง 3 ปี แผนลงทุน 3 ปี 
 2. ไตรมาส 2 หน่วยบริการมีแผนเงินบำรุง 1 ปี แผนลงทุน 1ปี 
 3. ไตรมาส 3 หน่วยบริการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินบำรุง)  เพื่อการลงทุนตามนโยบาย ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 ของวงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566  
 4. ไตรมาส 4 หน่วยบริการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินบำรุง)  เพื่อการลงทุนตามนโยบาย ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 30 ของวงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566  
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ประเด็นการตรวจราขการที่มุ่งเน้น (รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2) 
เป้าหมาย มาตรการที่

ดำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

1. ร้อยละของการกำกับติดตามการลงทุนด้วยเงินบำรุง ตามนโยบายการลงทุน 
เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ประกอบด้วย 
1.การจัดทำแผน 
   1.1 มีแผนการลงทุน 3 ปี  (2566-
2568) 
   1.2 แผนเงินบำรุงระยะ 3 ปี (2566-
2568)  
 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ในไตรมาส 1 
 
ไตรมาส 2 ประกอบด้วย 
2.การจัดทำแผน 
   2.1 มีแผนพัสดุ 1 ปี  
   2.2 แผนเงินบำรุงระยะ 1 ปี  
 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ในไตรมาส 2 
 
 
 
 
3.ผลการดำเนินงานตามแผนการลงทุน 
ไตรมาส 3 
    - เงินลงทุนใช้ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของวงเงินลงทุน ปีงบประมาณ 
2566  
 
4.ผลการดำเนินงานตามแผนการลงทุน 
ไตรมาส 4 
     - เงินลงทุนใช้ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของวงเงินลงทุน ปีงบประมาณ 
2566  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 หน่วยบริการมีแผนการ
ลงทุน 3 ปี (2566-
2568) 

1.2 หน่วยบริการมีแผนเงิน
บำรุง 3 ปี 
( 2566-2568 )  
 

 
 
 
2.1 หน่วยบริการมีแผน
พัสดุ 1 ปี (มีรายละเอียด
ประกอบเฉพาะหมวดงบ
ลงทุนเชื่อมโยงกับแผนการ
ลงทุน 3 ปี) 
2.2หน่วยบริการมีแผนเงิน
บำรุง 1 ปี (มีรายละเอียด
ประกอบเชื่อมโยงกับแผนที่
จัดทำไว้ในข้อ 1) 
 
ไตรมาส 3 
เปรียบเทียบ ผลการ
ดำเนินงานเทียบกับแผน 
*100 ถ้าต่ำกว่าร้อยละ 10 
ไม่ผ่านเป้าหมาย 
 
ไตรมาส 4 
เปรียบเทียบ ผลการ
ดำเนินงานเทียบกับแผน 
*100 ถ้าต่ำกว่าร้อยละ 30 
ไม่ผ่านเป้าหมาย 

หน่วยบริการมี
การจัดทำ
แผนการลงทุน
และแผนเงิน
บำรุง 

 

 

 

 

 



165 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ 7  ร้อยละ 0 
ระดับ 6  ร้อยละ 0 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ 7  ร้อยละ 0 
ระดับ 6  ร้อยละ 0 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ 7  ร้อยละ 1 
ระดับ 6  ร้อยละ 2 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ 7  ร้อยละ 2 
ระดับ 6  ร้อยละ 4 

 
   หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ 

ตรวจราชการรอบท่ี 1 ตรวจราชการรอบท่ี 2 

หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ  
ระดับดีและดีมาก ร้อยละ 75  

หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ  
ระดับดีและดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2. ร้อยละของการกำกับติดตามการลงทุนด้วยเงินบำรุง ตามนโยบายการลงทุน 
มีแผนการลงทุน 3 ปี และ 
แผนเงินบำรุง 3 ปี ร้อยละ 
100 

มีแผนพัสดุ 1 ปี และแผน
เงินบำรุง 1 ปี ร้อยละ 
100 

เงินลงทุนใช้ไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

เงินลงทุนใช้ไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
1. ร้อยละของหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 4 ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 2 
2. หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ระดับดีและดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3. ร้อยละของการกำกับติดตามการลงทุนด้วยเงินบำรุง ตามนโยบายการลงทุน 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
สูตรคำนวณตัวชี้วัดที่ 1  
 

 

 

 
สูตรคำนวณตัวชี้วัดที่ 2  

 

  

 

 

จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน x 100 

 
จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด  

 
 

เงินลงทุนใช้ไปเพ่ือการลงทุนตามนโยบายการลงทุน x 100 
 

วงเงินลงทุน ปีงบประมาณ 2566 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ 
/e-mail address 

ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

1. นายดิเรก  สุดแดน ผู้อำนวยการกอง
เศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ 

02-590-1553  
089-5547995 
dereksutdan@gmail.com 

ประเด็นที่ 6 : 
องค์กร
สมรรถนะสูง 
 
หัวข้อ การ
บริหารจัดการ
ด้านการเงิน
การคลัง
สุขภาพ 
 

2. นายชุมพล นุชผ่อง นายแพทย์ชำนาญการ
พิเศษ 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ 

084-578-5577 
02-590-1556 
resoke@hotmail.com 

3. นางสาวปิยาภรณ์  ยิ้มศิริวฒันะ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ 

086-415-2482 
02-590-1797 
higmoph@gmail.com 
 

4. นางณัฐญาภรณ์  เพชรถิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
ชำนาญการ 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ 

085-614-3694 
02-590-1557 
ucdhesmoph@gmail.com 

 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
/e-mail address 

ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

1. นางสาวปิยาภรณ์  ยิ้มศิริวฒันะ 
 
 
 
2. นางณัฐญาภรณ์  เพชรถิรสวัสดิ์ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชำนาญการพิเศษ 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ชำนาญการ 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ 
 

086-415-2482 
02-590-1797 
higmoph@gmail.com 
 
085-614-3694 
02-590-1557 
ucdhesmoph@gmail.com 

ประเด็นที่ 6 : 
องค์กร
สมรรถนะสูง  
 
หัวข้อ  การ
บริหารจัดการ
ด้านการเงิน
การคลัง
สุขภาพ 
 

 

mailto:higmoph@gmail.com
mailto:higmoph@gmail.com


 

กรอบแนวทางการตรวจราชการ
แบบบูรณาการร่วมกับ 
สำนักนายกรัฐมนตรี 

 

- การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

- การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  

 



๑๖๗ 
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การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 
 
 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรคสี่ กำหนดให้
สำนักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจำปี หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้า
หน่วยงานมอบหมายมาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี ให้สอดคล้องโดยไม่
ซ้ำซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ ตลอดทั้งการกำหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของ  ผู้ตรวจ
ราชการให้เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญที่สามารถแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจต่างๆ ของภาครัฐ เพ่ือนำมาซึ่ง
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ  
 สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้  
 1. กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประกอบด้วย 
  1.1 การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
   (1) การท่องเที่ยว 
    1) หลักการและเหตุผล  
     1.๑) การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
และเป็นแหล่งสร้างรายได้สำคัญให้แก่เศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทย ก่อให้เกิดการจ้างงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  โดยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒ รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๓ ต่อปี อย่างไรก็ดี การขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ในขณะที่การใช้จ่ายต่อ
คนต่อวันของนักท่องเที่ยวขยายตัวในอัตราที่ลดลง และระยะเวลาท่องเที่ยวต่อทริปลดลง ซึ่งทำให้การ
ท่องเที่ยวของไทยในระยะหลังต้องเผชิญกับความท้าทาย ด้านความยั่งยืน จากการเติบโตในเชิ งปริมาณ
มากกว่าคุณภาพ นอกจากนี้ยังพบว่า รายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ ๙๐ ยังกระจุกอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก  
ไม่สามารถกระจายไปสู่เมืองท่องเที่ยวรอง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับการหดตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยรายได้จากการ
ท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ ๗๑ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แม้ว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ื อบรรเทา
ผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากที่
ผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยพ่ึงพานักท่องเที่ยวต่างชาติ ถึงร้อยละ ๖๓.๙ ส่งผลให้ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้ งนี้ แนวโน้มของการแพร่ระบาดยังคงรุนแรงและ
ยืดเยื้อ ทำให้ฉากทัศน์ของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยในระยะต่อไปจะยังคงมีความไม่แน่นอน การ
ท่องเที่ยวและการบริการหลายสาขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งล้วนเป็นรายได้สำคัญของประเทศ นำไปสู่
ปัญหาการว่างงานและการสูญเสียรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
     ๑.๒) การท่องเที่ยว ได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับการ
รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้น
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 



๑๖๘ 
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และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศ ด้านขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมไว้ได้  โดยการดำเนินการในระยะแรก
มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้น
มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเที่ยว
ทั้งในมิติของพ้ืนที่และรายได้สู่ชุมชน  ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย โดยมีค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม    
ในประเทศเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๒ โดยแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วย ๖ แผนย่อย  ดังนี้ 

➢ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
➢ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
➢ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
➢ การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
➢ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
➢ การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว  

     ๑.๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน และกำหนดเป้าหมายของ
การพัฒนาระดับหมุดหมาย ดังนี้ 
      เป้าหมายที่ ๑ การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม และบริการทีม่ีศักยภาพอ่ืน 
      เป้าหมายที่ 2 การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พ่ึงพานักท่องเที่ยวในประเทศ
และมีการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
      เป้าหมายที่ 3 การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
     ๑.๔)  ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กำหนดเป้าหมายหลักคือ “การพลิกโฉม
การท่องเที่ยวไทยเพ่ืออนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน” ภายใต้วิสัยทัศน์ “การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็น
อุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่า มีความสามารถในการปรับตัว เติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม” มีสาระสำคัญของ
แผนพัฒนาฯ ได้แก่ 
      ๑) การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทุกรูปแบบ  
และพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 
      ๒) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล     
และนวัตกรรม 
      ๓) การยกระดับบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ เข้าใจ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะ   
การฟ้ืนตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 
      ๔) ให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน 
ท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อน 



๑๖๙ 
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      ๕) ให้ความสำคัญกับแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
     ๑.๕)  เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในแต่ละภาค
มีสาระสำคัญของเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวในแต่ละ
ภาค ดังนี้ 

ภาค เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
ภาคเหนือ - เศ รษ ฐกิ จ ส ร้ า งส ร รค์  (Creative) 

พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง 
โดยการสร้างระบบนิเวศเมือง และพ้ืนที่
สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่
การเป็นสินค้าและบริการสร้างสรรค์ 

- ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการที่มี
ศักยภาพของภาคให้มีคุณภาพ สนับสนุน
เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์  และกระจาย
ประโยชน์สู่ชุมชน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - การเป็นประตูเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
(Gate) ใช้ โอกาสจากการ เชื่ อม โย ง 
การท่องเที่ยว และการใช้องค์ความรู้  
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์  ในการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สนับสนุนการการท่องเที่ยวชุมชน 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นไปสู่มาตรฐาน 
สากลเพ่ือสร้างเศรษฐกิจในชุมชน และ
ส่งเสริมการท่องเที่ ยวหลักและแหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

ภาคกลาง - การนำศักยภาพในด้านศิลปะและความ 
คิดสร้างสรรค์ (Art and Creativity : A) 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมายให้สร้างมูลค่าเพ่ิมได้
สูงขึ้น 

- ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและ 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นจุดหมาย
ของการท่องเที่ยวคุณภาพ 

ภาคตะวันออก  
 

- การส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชงิ
เกษตรและชุมชน (Agro and Community 
based Tourism: A) 

- ยกระดับการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก 
สู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวของโลก
ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

ภาคใต้ - การยกระดับการบริการด้านการท่อง 
เที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย 
และมีมูลค่าสูง ( Premium Services & 
Tourism: P) 

- พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและ
บริการ รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและมูลค่าสูง 

ภาคใต้ชายแดน 
 

- พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดน 
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมบริเวณพ้ืนที่
ตอนในของภาค (Eco-tourism : E) 

- พัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ 
การค้า การท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านและ
อาเซียนตอนใต้ และพัฒนาเมืองยะลาเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 

 
     ๑.๖)  ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงบประมาณ  
ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ โดยในส่วน 
ของการท่องเที่ยวมีแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น ๕,๑๐๗.๐๑๙๓  ล้านบาท ดังนี้ 
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แผนแม่บทย่อย วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
๑. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม *** 1,819.4131 

๒. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  251.7235 

๓. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  5.7896 

๔. การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  397.9542 

๕. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว *** 2,632.1389 

รวมทั้งสิ้น ๕,๑๐๗.๐๑๙๓   

 
     ๑.๗)  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น            
การท่องเที่ยว เป็นแผนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ 
"ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย     
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน" ซึ่งจะช่วย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่
กำหนด ซึ่งในเรื่องนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทการท่องเที่ยว ประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 
      ๑) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์
กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน และเอกลักษณ์ของสถานที่ จึงเป็นโอกาสให้เกดิการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
เมืองรอง ซึ่งหากมีการส่งเสริมที่ตรงจุด รายได้ที่ เพ่ิมขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมจะ
สนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับพ้ืนที่เมืองรอง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รายได้
จากการท่องเที่ยวชุมชนขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
(อพท.) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างมาก ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมลดลง ร้อยละ 
12.37  ทำให้หลายพ้ืนที่ไม่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว อีกทั้งการกำหนดแนวทางในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวยังไม่สามารถบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง ซึ่งหลายหน่วยงานอยู่
ระหว่างการพัฒนาตัวชี้วัดให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด 
      ๒) การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว  มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ
นักท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุน ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ เนื่องจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละจุดหมายปลายทาง ดังนั้น 
มาตรการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่ง
ดำเนินการและให้ความสำคัญกับเครือข่ายในพ้ืนที่ที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ระบบรองรับการแจ้งเหตุและ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที การสร้างความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัยของ
พ้ืนที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้ง การสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถ
ปรับตัวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 



๑๗๑ 
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    ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่ผู้ตรวจราชการจะได้ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ        
เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของประเด็นการท่องเที่ยว ตามแผนแม่บทย่อย         
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และแผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวต่อไป 
 

ผังความเชื่อมโยงของแผนในระดับต่าง ๆ 

 
    ๒) วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 
     ๒.๑) เพ่ือตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ตามแผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และแผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ   
การท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ "ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยนื" ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนด 
     2.๒) เพ่ือรับทราบข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ในเชิงภาพรวม จากตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์การมหาชน เพ่ือสะท้อนให้หน่วยงานในระดับ
นโยบายได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่อไป 
     ๒.๓) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การมหาชน 
และประชาชน ร่วมกับสภาพข้อเท็จจริงในเชิงพ้ืนที่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
แผนพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เพ่ือสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในระดับนโยบายเสนอต่อรัฐบาล
เพ่ือปรับปรุงให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและพัฒนาให้สอด
รับกับภาวะความปกติถัดไป เพ่ือการเติบโตอย่างครอบคลุม ด้วยการพัฒนาแบบองค์รวม สร้างความเชื่อมั่น   
ในเรื่องของการท่องเที่ยวคุณค่าสูง และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลกระทบให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยฟ้ืนตัว ตลอดจนเกิดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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    ๓) จุดเน้นในการตรวจติดตาม 
     ๓.๑) การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชน ตามแผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม ปัจจัยด้านการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ     
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายไปสู่การมีรายได้จาก       
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองให้เพ่ิมข้ึน 
     ๓.๒) การพัฒนาและยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รวมทั้ง
การแจ้งเตือนผ่านระบบสารสนแทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตลอดทั้ง ห่วงโซ่คุณค่าของการพัฒนาระบบ
นิเวศการท่องเที่ยว ตามปัจจัยการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว 
มาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและทรัพย์สิน และคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 
    ๔) ประเด็นในการตรวจติดตาม 
     ๔.๑) ความคืบหน้าในการฟ้ืนฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและหน่วย       
งานที่เก่ียวข้องตามประเด็น ดังนี้ 
      ๑) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
       ๑.๑) การส่งเสริมด้านการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์
ของการท่องเที่ยว 
       ๑.๒) การประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ต่อนักท่องเที่ยว 
       ๑.๓) การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ 
       ๑.๔) การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรท่องเที่ยวในชุมชน 
       ๑.๕) การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกที่เก่ียวข้อง 
       ๑.๖) การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
      ๒) มาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
       ๒.๑) เครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
       ๒.๒) ระบบการให้ความช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว 
       ๒.๓) ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
       ๒.๔) การบริหารจัดการ ด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยของนัก 
ท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวในช่วง New Normal รองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
     ๔.๒) ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวและส่งเสริมใน
ภาพรวม เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในเชิงภาพรวมของจังหวัด 
     ๔.๓) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นนโยบายสำคัญ 
เรื่อง การท่องเที่ยว กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามแผนแม่บทประเด็น : การท่องเที่ยว 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แผนแม่บทย่อย : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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หน่วยงานหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการ  
  ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
กระทรวงมหาดไทย  
- กรมการพัฒนาชุมชน 
 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
- สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- กรมการท่องเทีย่ว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
-กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กระทรวงวัฒนธรรม  
- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
- สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
- กรมการท่องเที่ยว 
- องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
กระทรวงคมนาคม  
- กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กระทรวงมหาดไทย  
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงสาธารณสุข *** 
- กรมอนามัย 
กระทรวงแรงงาน  
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 
   (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ๑) หลักการและเหตุผล 
     ๑.๑) การพัฒนาศักยภาพคนไทยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ       
และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ประชากรในช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น และวัยแรงงาน โดยการพัฒนากำลังคนของไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นสังคมสูงวัยส่งผลให้ประเทศขาดกำลังคนในเชิงปริมาณ ประกอบกับผลิตภาพ
แรงงานที่ลดลงในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควรเพ่ิมปัญหาด้านกำลังคนเชิงคุณภาพ ซึ่งได้เริ่มให้
ความสำคัญกับการสรรหาและการจ้างงานตามสมรรถนะในการทำงานมากกว่าคุณวุฒิทางการศึกษา อีกทั้ง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตและพฤติกรรมของคน ในการพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งการยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรมการเรียน การพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง
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ด้านการศึกษา การส่งเสริมภาคีการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและการเรียนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะ         
การจัดการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาในหลายรูปแบบ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยค้นหาเด็กและ
ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส และจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
     ๑.๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กำหนดแผนแม่บทย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น และการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ดังนี้ 
      1.2.1) แผนแม่บทย่อย “การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น” มุ่งเน้นการปลูกฝัง
ความเป็นคนดี มีวินัย และมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน รู้จักการคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล พัฒนา
ทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน         
มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

➢ จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์         
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

➢ จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นให้เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยผ่าน
การออกแบบการเรียนรู้ที่มีครูคอยเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้
สามารถตอบสนองความต้องการกับเด็กทุกกลุ่ม 

➢ จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ  
ประเทศการบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถ
อยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
      1.2.๒) แผนแม่บทย่อย “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
มุ่งเน้นให้แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพ่ิมขึ้น เน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะภาษา 
มีการทำงานตามหลักการทำงานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทำงานที่         
พึงประสงค์ มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ความรู้ ทักษะฝีมือ ความชำนาญพิเศษการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์
งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทำงาน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

➢ ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงาน 
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นในประเทศ 
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➢ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็น 
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ เพ่ือสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการทำงาน 
      ทั้งนี้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จัดทำโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บ่งชี้ว่ ายังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้อง
ดำเนินการเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ 

❖ ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาช่วงวัย 
เรียน/วัยรุ่น จากความเหลื่อมล้ำทั้ งด้านการเข้าถึงและคุณภาพของการบริการทางการศึกษา การขาด            
ความเชื่อมโยงระหว่างทักษะในการทำงานจริงและการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา รวมถึงการขาด  
การจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนรายบุคคล  

❖ ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาและยก 
ระดับศักยภาพวัยแรงงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 
2 ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวอีกครั้งจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ที่มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น ทำให้การฟื้นตัวของสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบ อีกทั้งทำให้เกิดการว่างงาน
ระยะยาว ส่งผลให้กำลังแรงงานไม่ได้ใช้ทักษะที่มีเป็นระยะเวลานานจนเกิดความสูญเสียทักษะ และในปัจจุบันมี
การจ้างงานอย่างไม่เต็มศักยภาพ มีแรงงานทำงานต่ำกว่าระดับเป็นจำนวนมาก ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยของ
แรงงานลดลงอย่างมากจากช่วงเวลาปกติ การแพร่ระบาดยังส่งผลถึงรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
     (1.2.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) หมุดหมายที่ ๑๒ กำหนดให้ประเทศไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์         
การพัฒนาแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับหมุดหมาย ดังนี้ 
      เป้าหมายที่ ๑ คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วง
วัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
      เป้าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้อง 
การของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานในอนาคต 
      เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     (1.2.๔) เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)   
ในแต่ละภาคมีสาระสำคัญของเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนในแต่ละภาค ดังนี้ 

ภาค เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
ภาคเหนือ สุขภาวะดี (Care) ให้ความสำคัญอย่าง

ต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อย 
โอกาสในสังคมรวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน 

- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือ   
แก้ ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุ
สู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active 
Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และยกระดับคุณภาพชี วิตประชาชน 
(Growth) ใช้ อ งค์ ค วามรู้  เท ค โน โลยี  

- ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้
ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้ 
กับผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 



๑๗๖ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ภาค เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ พัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก การท่องเที่ยวชุมชน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย 

ทางสังคม 

ภาคกลาง - การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ
ใหม่ที่จำเป็นในการทำงานและพัฒนา
ยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Education 
and Training: E)  

- 

ภาคตะวันออก - พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน pskill/Reskill 
/New skill) ให้ตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ภาคตะวัน 
ออก (S-curve & New S-curve Hub: S) 

พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกำลัง
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของ
ภาคตะวันออก พัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
ของอุตสาหกรรมหลักด้วยการสร้างเครือ 
ข่ายระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงานด้วยการสร้างทักษะใหม่ 
ยกระดับทักษะเดิม และปรับเปลี่ยนทักษะ
ที่ มี อยู่ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
อุตสาหกรรม เป้ าหมายในพ้ืนที่  (New 
kill/Upskill/Reskill) รวมทั้งสนับสนุนการ 
จ้างงานผู้สูงวัยที่มีศักยภาพ มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

ภาคใต้  (๑) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว 
และบริการ รวมทั้ งธุรกิจต่อเนื่องด้าน 
การท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและมูลค่าสูง  
ด้วยการพัฒนาศักยภาพกำลั งแรงงาน 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยพัฒนา
หลักสูตรด้านวิชาชีพเฉพาะ ทักษะด้านภาษา 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบ 
สนองต่อความต้องการของตลาด 
(๒) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนและด่านพรมแดน รวมทั้งพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ให้ เป็นประตู
การค้าการลงทุนและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
ของภาค ด้วยการเตรียมความพร้อมกำลัง



๑๗๗ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ภาค เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
แรงงานที่ มี ศั กยภาพเพ่ื อรองรับสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน โดยพัฒนาหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม 

ภาคใต้ชายแดน - การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (Culture of 
Diversity : C) 

- ยกระดับรายได้  การศึกษา สมรรถนะ
แรงงาน และสาธารณสุขเพ่ือคุณภาพชีวิตที่
ดีและสันติสุข ด้วยการยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานทั้งในและนอกระบบการ ศึกษา โดย
การเพ่ิมทักษะ (Upskills) ปรับปรุงทักษะ 
(Reskills) และสร้างทักษะใหม่ (New skills) 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
แรงงาน และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและสร้าง
รายได้ให้สูงขึ้น รวมถึงยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของ
ประเทศ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ขยายโอกาสการเข้าถึง
การ ศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ 
โดยเฉพาะเด็กยากจนและด้อยโอกาส และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนฐานสังคมพหุ
วัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนากำลังคนให้
มีสมรรถนะสู งเพ่ื อตอบสนองต่อความ
ต้องการตลาดแรงงาน 

 
     (1.2.๕) ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนัก
งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามโครงสร้างแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ดังนี้  แผนแม่บทย่อย “การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น” วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 
๒๗,610.9118 ล้านบาท และแผนแม่บทย่อย “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” วงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 3,510.1411 ล้านบาท นอกจากนี้ สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ 
สำหรับแผนงาน/โครงการที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ การทำงานของผู้สูงอายุ วงเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 42.5317 ล้านบาท 
     (1.2.๖) การพัฒนาศักยภาพคนไทยเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการพัฒนา
ประเทศ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่
เกี่ยวกับประชากรในช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น และ วัยแรงงาน โดยมุ่งเน้นการตรวจติดตามใน 2 ประเด็นหลัก คือ 

 วัยเรียน/วัยรุ่น : การพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ 
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การทำงาน การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่  ๒๑ โดยมี          
ความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม/บริบทของพ้ืนที่ 

 วัยทำงาน : การพัฒนาฝีมือและสมรรถนะให้กับวัยแรงงาน  
เพ่ือให้มีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม/บริบทของพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพการทำงานและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสำหรับวัย
ผู้สูงอายุ  
 

ผังความเชื่อมโยงของแผนในระดับต่าง ๆ 

  
 
    ๒) วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 
     2.1) เพ่ือรับทราบ และติดตามสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันทางการศึกษา     
การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาทักษะฝีมือ ทักษะ
อาชีพ ทักษะแรงงาน ให้กับวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพการทำงานและพัฒนาอาชีพที่เหมาะ
สำหรับวัยผู้สูงอายุของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
     ๒.๒) เพ่ือติดตาม และเร่งรัดการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงาน รวมถึงวัยผู้สูงอายุ ของภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ของจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
     ๒.3) เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาทักษะฝีมือ ทักษะอาชีพ ทักษะ
แรงงาน ให้กับวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพการทำงานและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสำหรับวัยผู้สูงอายุ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     ๒.4) เพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผู้ตรวจราชการ เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกิดการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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    3) จุดเน้นในการตรวจติดตาม  
     การขับเคลื่อนการดำเนินการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งเน้ น  
การเตรียมพร้อมการพัฒนาทักษะความรู้ การใช้ชีวิตให้กับวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาฝีมือ ทักษะอาชีพ ทักษะ
แรงงาน ให้กับวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพการทำงานและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสำหรับวัยผู้สูงอายุ 
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับการเข้า
สู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาและรวดเร็ว 
    ๔) ประเด็นในการตรวจติดตาม 
     ๔.๑) สถานการณ์ภาพรวมทางการศึกษา การฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตให้กับวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาทักษะฝีมือ ทักษะอาชีพ ทักษะแรงงาน ให้กับวัยแรงงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพการทำงานและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสำหรับวัยผู้สูงอายุของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
     ๔.๒) การดำเนินการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับวัยเรียน/
วัยรุ่น การพัฒนาทักษะฝีมือ ทักษะอาชีพ ทักษะแรงงาน ให้กับวัยแรงงาน รวมถึงผู้สูงอายุ  
     ๔.๓) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับวัยเรียน/วัยรุ่น    
การพัฒนาทักษะฝีมือ ทักษะอาชีพ ทักษะแรงงาน ให้กับวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพการทำงาน
และพัฒนาอาชีพที่เหมาะสำหรับวัยผู้สูงอายุ ของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นนโยบายสำคัญ 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ตามแผนแม่บทประเด็น : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
- มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ๒๒ แห่ง 
  ทั่วประเทศ 
 
 

กระทรวงสาธารณสุข *** 
- กรมการแพทย์ 
- กรมสุขภาพจิต 
- กรมอนามัย 
- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กระทรวงแรงงาน 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ๘ แห่งทั่วประเทศ   
  และ รัฐวิสาหกิจในสังกัด ๑ แห่ง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
-  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงยุติธรรม 
- กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางสังคม (กสท.) / กองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม (กมส.)) 

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
- มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ๘ แห่ง 
  ทั่วประเทศ 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงสาธารณสุข *** 
- กรมควบคุมโรค 
- กรมอนามัย 
กระทรวงแรงงาน 
- สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
- กรมการจัดหางาน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 
- มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ๔ แห่งทั่วประเทศ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- บริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงยุติธรรม 
- กรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ 
- สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 
    การพัฒนาคนเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญ ทั้งนี้  ในพ้ืนที่ที่มี
สภาพแวดล้อมต่างกัน การดำเนินการก็ต่างกันด้วย เน้นข้อจำกัดในการส่งเสริมการเตรียมคนในช่ว งวัยต่าง ๆ 
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ทั้งนี้  จากการตรวจติดตาม หากพบปัญหาประการใด คณะผู้ตรวจราชการจะได้ช่วยเหลือ กันในพ้ืนที่          
และเสนอแนะในระดับนโยบายเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในภาพรวมต่อไป 
 ๒. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือการผลักดันการดำเนิน
โครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ ประกอบด้วย 
  ๑) ที่มาของเรื่องที่นำมาดำเนินการ 
   ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ละเขตตรวจราชการ (18 เขตสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นผู้
พิจารณากำหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการในพ้ืนที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง     
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชนในพ้ืนที่เขตตรวจราชการ หรือร่วมกันผลักดัน
การดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพ้ืนที่ของส่วนราชการที่มีความสำคัญ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  
โดยพิจารณาดำเนินการอย่างน้อยเขตตรวจราชการละ ๑ เรื่อง โดยที่มาของเรื่องที่จะดำเนินการ ประกอบด้วย 
   1.1) ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน      
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ฯลฯ โดยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวน
มาก ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหามวลชน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
   1.2) การผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพ้ืนที่ของส่วนราชการ อาทิ     
การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาด่านการค้าชายแดน เป็นต้น 
  ๒) วัตถุประสงค์ในการตรวจราชการ 
   เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เสร็จสิ้น หรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา
ก่อนทีจ่ะลุกลามเปน็ปัญหาของมวลชน หรือเพ่ือให้เกิดการผลักดันการดำเนินโครงการสำคัญในพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อ
ประชาชน หรือหน่วยงานราชการจำนวนมาก 
  3) แนวทางปฏิบัติและกรอบเวลาในการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติและกรอบระยะเวลา     
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
 
กรอบแนวทางปฏิบัติและกรอบระยะเวลาการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
เร่ือง 

การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) 
1. การท่องเท่ียว 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน/

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
1. การตรวจ 
ติดตามแบบ
บูรณาการใน
พื้นที ่

➢ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดวนั เวลา และสถานที่  
เพื่อให้ผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ทั้งนี้ ขอให้
ดำเนินการตรวจติดตามแบบบูรณาการ  อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ      
1 จังหวัด  (18 เขตสำนักนายกฯ) 

** กรณีที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงไม่สามารถร่วมตรวจราชการได้     
ขอให้พิจารณามอบส่วนกลางเป็นผู้แทนของผู้ตรวจราชการเท่าน้ัน เช่น 
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือผูเ้ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 
กับงานตรวจราชการ 

- เพื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี     
อย่างน้อยเขตตรวจราชการ
ละ 1 เรื่อง 

2. วิธีการตรวจ
ติดตาม 

➢ ตรวจตดิตามโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี ้
1. รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกีย่วข้องและ 
    หน่วยงานอ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการ 
2. การสังเกตการณ์การดำเนินการในพ้ืนท่ีจริง ตามดลุยพินิจของ 

- ตามดุลยพินิจของ 
ผู้ตรวจราชการ 
สำนักนายกรัฐมนตร ี



๑๘๒ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
เร่ือง 

การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) 
1. การท่องเท่ียว 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน/

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
    ผู้ตรวจราชการ 
** ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะใช้การประชุมกับหน่วยรับตรวจผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Video/Web Conference) ในการตรวจราชการ ท้ังในส่วนของการรับฟังรายงานและ
การสอบถามข้อมลูจากหน่วยงานฯ และ/หรือ การสังเกตการณ์การดำเนินงานในพ้ืนท่ีจริง 

3. ระยะเวลาใน
การตรวจ
ติดตาม 

ตรวจตดิตามแบบบูรณาการในพ้ืนที่ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
➢ ครั้งท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566 
➢ ครั้งที่ 2  ระหว่างวันท่ี 3 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2566 

 

ตามสภาพข้อเท็จจริงของ
เรื่อง และตามดลุยพินิจ
ของผู้ตรวจราชการ   
สำนกันายกรัฐมนตร ี

4. การรายงาน
ผลการตรวจ
ราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
สำนักนายก 
รัฐมนตร ี

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำรายงานผลการตรวจราชการฯ 
ตามรูปแบบท่ีกำหนด เสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ/พิจารณา 
จำนวน 2 ครั้ง ดังนี ้
➢ ครั้งท่ี 1  ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2566 
➢ ครั้งท่ี 2  ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2566 

ผู้ตรวจราชการสำนักนายก 
รัฐมนตรี จัดทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือด 
ร้อนของประชาชนในพื้นที่ 
เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่
กำกับดูแลภมูิภาค ภายใน
วันท่ี 15 กันยายน 2566 

5. การรายงาน
ผลการตรวจ 
ราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
ทุกกระทรวง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่มีภารกิจเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามประเด็น
ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พิจารณาจัดทำรายงานผลการตรวจราชการใน
ลกัษณะภาพ รวมการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงตามรูปแบบ
ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด เสนอปลัดกระทรวง และส่งให้สำนักนายก 
รัฐมนตรี จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
➢ ครั้งท่ี 1  ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2566 
➢   ครั้งท่ี 2  ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2566 

- ไม่มี - 

4. การรายงาน
ผลการตรวจ
ติดตามใน
ลักษณะ
ภาพรวมทั้ง
ประเทศ 

สำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมทั้งประเทศ โดยประมวลผลการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผูต้รวจราชการกระทรวง เพื่อนำเสนอขอความ
เห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี ้
➢ จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจราชการ โดยสรุปผลการดำเนินงาน ประมวลปัญหาอุปสรรค   

 และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ นำเสนอนายกรัฐมนตรี  
            ครั้งท่ี 1  ภายในวันท่ี 28 เมษายน 2566                 

                        ครั้งท่ี 2  ภายในวันท่ี 29 กันยายน 2566 
** หากเกิดสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตรวจตดิตามของผู้ตรวจราชการ ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนหรือขยาย 
    กรอบเวลาดังกล่าว ให้เป็นดุลยพินิจของสำนักนายกรัฐมนตรี และแจ้งทุกกระทรวงเพื่อทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ประเด็นที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 



๑๘๔ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประเด็นนโยบาย จุดเน้นการตรวจติดตาม ประเด็นการตรวจติดตาม หน่วยงานหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) มี 2 เรื่อง 
1.1 การท่องเที่ยว : แผนแม่บทย่อย  
     1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม : เป็นการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์
กับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชุมชน และเอกลักษณ์ของสถานที่ จึงเป็น
โอกาสให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เมือง
รอง หากมีการส่งเสริมที่ตรงจุด จะเพ่ิม
รายได้ให้กับพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ รายได้ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 
12.37 ทำใหห้ลายพ้ืนที่ไม่มีรายได้เสริม
จากการท่องเที่ยว อีกทั้งการกำหนดแนว 
ทางในการสง่เสริมการท่องเที่ยวยังไม่
สามารถบรูณาการรว่มกันระหวา่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง        

1) บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาค เอกชน ภาคประชาชน 
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และ
องค์การมหาชน ตามแผนแม่บทย่อย 
การท่ อง เที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์ และ
วัฒนธรรม ปัจจัยด้านการตลาดเพ่ือการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างรายได้
จากการท่ องเที่ ยวสร้ างสรรค์ และ
วัฒนธรรม เพ่ือให้บรรลุเป้า หมายไปสู่
การมี รายได้ จากการท่ องเที่ ยวเชิ ง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองให้เพ่ิมขึ้น  
2) การพัฒนาและยกระดับมาตรการ
ความปลอดภั ยทางการท่ อง เที่ ยว 
รวมทั้ งการแจ้ งเตื อนผ่ านระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณ ค่าของการพัฒนา
ระบบนิเวศการท่องเที่ยวตามปัจจัยการ

1) ความคืบหน้าในการฟ้ืนฟูและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามประเด็น ดังนี้ 
      1. ก ารส่ ง เส ริ ม ก า รท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
          ๑.1 การส่งเสริมด้านการตลาดที่มุ่งเน้น
การสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว 
          ๑.๒ การประชาสัมพันธ์สร้างการ
ตระหนักรู้ต่อนักท่องเที่ยว 
          ๑.๓ การส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ 
          ๑.๔ การพัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมของบุคลากรท่องเที่ยวในชุมชน 
          ๑.๕ การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกที่
เกี่ยวข้อง 
          ๑.๖ การพัฒนาและส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
      ๒. มาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

1. กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
2. กระทรวงมหาดไทย 

1. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
2. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. กระทรวงการอุดม 
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
4. กระทรวงวัฒนธรรม 

2. ก า รพั ฒ น า ร ะบ บ นิ เว ศ ก า ร
ท่องเที่ยว : มาตรฐานความปลอดภัย
สำหรับนักท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัย

1. กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
2. กระทรวงคมนาคม 

1. กระทรวงสาธารณสุข 
2. กระทรวงแรงงาน 
3. กระทรวงการอุดม 



๑๘๕ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ประเด็นนโยบาย จุดเน้นการตรวจติดตาม ประเด็นการตรวจติดตาม หน่วยงานหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
นักท่องเที่ยว ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการ
และให้ความสำคัญกับเครือข่าย สร้าง
ระบบรองรับการแจ้งเหตุและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้
อย่ างทันท่ วงที  สอดคล้องกับการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

ยกระดับขีดความสามารถการจัดการ
ความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและ
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 

          ๒.๑ เครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 
          ๒.๒ ระบบการให้ความช่วย เหลือ
เยียวยานักท่องเที่ยว 
          ๒ .๓  ความตระหนั กรู้ด้ านความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
          2.4 การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยของนัก ท่องเที่ยว เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวในช่วง New 
Nomal รบัรองพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
2) ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ  ต่อการฟ้ืนฟู
การท่องเที่ยวและส่งเสริมในภาพรวมเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมในเชิงภาพรวมของจังหวัด 
3) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

3. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4. กระทรวงมหาดไทย 

ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
 

1.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต : แผนแม่บทย่อย   
     1) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น : 
มีการพัฒนาทักษะความรู้ การใช้ชีวิต 
ให้ กับวัยเรียน/วัยรุ่น เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดย
มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และเหมาะสม

➢ การขับเคลื่อนการดำเนิน  
การการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วง
ชีวิต โดยมุ่งเน้นการเตรียมพร้อมการ
พัฒนาทักษะความรู้ การใช้ชีวิตให้ 
กับวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาฝีมือ 
ทักษะอาชีพ ทักษะแรงงาน ให้กับวัย

๑) สถานการณ์ภาพรวมทางการศึกษา การ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตให้กับวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนา
ทักษะฝีมือ ทักษะอาชีพ ทักษะแรงงาน ให้กับ
วัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพการ
ทำงานและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสำหรับวัย
ผู้สูงอายุของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

1. กระทรวงศึกษาธิการ 
2. กระทรวงการอุดม 
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

1. กระทรวงสาธารณสุข 
2. กระทรวงแรงงาน 
3. กระทรวงการอุดม 
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
4. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
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ประเด็นนโยบาย จุดเน้นการตรวจติดตาม ประเด็นการตรวจติดตาม หน่วยงานหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กับสภาพแวดล้อม/บริบทของพ้ืนที ่   แรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพ
การทำงานและพัฒนาอาชีพที่เหมาะ
สำหรับวัยผู้สูงอายุของหน่วยงานที่
รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
เพ่ื อ รอ งรั บ ก าร เข้ าสู่ สั งค ม พ หุ
วัฒนธรรมที่มีการปรับ เปลี่ยนตลอด 
เวลาและรวดเร็ว 
 

2)  การดำเนินการบูรณาการขับเคลื่อนการ
พัฒ นาทั กษะชี วิต ให้ กั บวัย เรียน/วั ยรุ่ น      
การพัฒนาทักษะฝีมือ ทักษะอาชีพ ทักษะ
แรงงาน ให้กับวัยแรงงาน รวมถึงผู้สูงอายุ 
3) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนา
ทักษะชีวิตให้กับวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนา
ทักษะฝีมือ ทักษะอาชีพ ทักษะแรงงาน ให้กับ
วัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพการ
ทำงานและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสำหรับวัย
ผู้สูงอายุ ของหน่วยงานในระดับพื้นท่ีจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร 

5. กระทรวงยุติธรรม 
2) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ 
วัยแรงงาน : มีการพัฒนาฝีมือและ
สมรรถนะให้กับวัยแรงงาน เพ่ือให้ มี
ศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ
อาชีพสูง ตรงกับความต้องการของตลาด 
แรงงาน และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
/บริบทของพ้ืนที่  รวมถึงการส่งเสริม
ศักยภาพการทำงานและพัฒนาอาชีพที่
เหมาะสำหรับวัยผู้สูงอายุ 

1. กระทรวงแรงงาน 
2. กระทรวงการอุดม 
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
3. สำนักนายกรัฐมนตรี 

1. กระทรวงสาธารณสุข 
2. กระทรวงแรงงาน 
3. กระทรวงดิจิทั ลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
4. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 
5. กระทรวงยุติธรรม 
6. กระทรวงศึกษาธิการ 
7. กระทรวงอุตสาหกรรม 
8. กระทรวงพาณิชย์ 

2. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือการผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ 

➢ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือ  
ข้อร้องเรียนของประชาชนในพ้ืนที่ หรือ
ร่วมกันผลักดันการดำเนินโครงการ/
มาตรการสำคัญ เชิ งพ้ื นที่ ของส่ วน
ราชการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
โดยพิจารณาดำเนินการอย่างน้อยเขต
ตรวจราชการละ 1 เรื่อง (18 เขต สำนัก
นายกรัฐมนตรี (ทุกกระทรวง)           

➢ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น 
ของป ระช าชน ให้ เส ร็ จ สิ้ น ห รื อ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา
ก่อนที่ จะลุกลามเป็นปัญหาของ
มวลชน เพ่ือให้เกิดการผลักดันการ
ดำเนินโครงการสำคัญ ในพ้ืนที่ที่
ส่ งผลต่ อป ระชาชน /หน่ วยงาน
ราชการจำนวนมาก 

1) ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียน
ผ่านศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่งอาจเป็น
ปัญหาที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหามวลชน โดยต้อง
อาศัยความร่วมมือจาก  ทุกหน่วยงาน 
2) ผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญใน
เชิงพ้ืนที่ของส่วนราชการ อาทิ การขับเคลื่อนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาด่านการค้าชายแดน  
เป็นต้น 

- สำนักนายกรัฐมนตรี - ทุกกระทรวง 
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 ประเด็นนโยบายสำคัญ  :  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนแม่ย่อย                :  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น   
 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ประเด็นการดำเนินงาน :  การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น  กรมอนามัย 
 Cluster/หน่วยงาน  :  วัยเรียนวัยรุ่น  
1. สถานการณ์การดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  
 1.1 สถานการณ์และผลการดำเนินงาน  :  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยอยู่ในช่วงคลี่คลาย กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเปิดเรียน On-Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามหลักการ 3T1V “ตัดความเสี่ยง เพ่ิมภูมิคุ้มกัน” และมาตรการ 6-6-7  
เน้นโรงเรียนประจำ ดำเนินการตาม Sandbox Safety zone in School (SSS) และเคร่งครัดตามมาตรการ 
1) เร่งฉีดวัคซีนให้นักเรียนได้รับวัคซีนตามความสมัครใจให้ครอบคลุม 2) สถานศึกษาประเมิน Thai Stop 
COVID Plus ผ่านการประเมินมากกว่าร้อยละ 95 3) ซักซ้อมและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อ
หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สามารถปิดห้องเรียน หรือเปิดห้องเรียนตามความเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข    
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ไม่แนะนำปิดโรงเรียน ซึ่งนักเรียนควรได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ที่โรงเรียน และ 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการโดยมีศูนย์อนามัยในเขตพ้ืนที่เป็นพ่ีเลี้ยง 
และหลังเปิดภาคเรียนที่ 1 พบว่า ยังพบการติดเชื้อโควิด -19 ในโรงเรียนเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) เป็น      
ความเสี่ยงที่นักเรียนจะเป็นผู้กระจายโรคสู่ครอบครัว มาตรการในการป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อมี
ความสำคัญในโรงเรียน กอปรกับนโยบายรัฐบาล ให้ความสำคัญมุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ส่งเสริมให้เด็กไทย
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก ดังนั้น จึงควรเร่งให้เด็กได้รับวัคซีน
โควิด-19 ในทุกพ้ืนที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น อันจะช่วยลดความรุนแรงจากอาการป่วยของโรค สร้างความมั่นใจ 
อยู่ได้กับโควิด-19 อย่างปลอดภัย ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง 
กระบวนการสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มุ่งให้เด็กวัยเรียน/วัยรุ่นเกิดความรอบ
รู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  สถานศึกษามีการจัดการระบบตามมาตรการ
อย่างเครง่ครัดและมีประสิทธิภาพ  
   จากข้อมูล Health Data Center (HDC) ณ 14 กรกฎาคม 2565 รายงานสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พบว่า ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (อายุ  
6-14 ปี) แนวโน้มลดลง สูงดีสมส่วน ร้อยละ 55 เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 14.2 สูงขึ้นและเกินกว่า
เป้าหมาย (ร้อยละ 10) ผอม ร้อยละ 5.3  (สูงขึ้นและเกินกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5) และเตี้ย ร้อยละ 10.4 
(สูงขึ้นและเกินกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5) ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปีสูงขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
ชาย 148.4 (เป้าหมาย 154 ซม.) หญิง 149.2 เซนติเมตร (เป้าหมาย 15 ซม.) โดยปี 2563 เท่ากับ   
ร้อยละ 65.7 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 66) และปัญหาทุพโภชนาการด้านอ่ืน ได้แก่ ภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน พบว่า ปี 2559 - 2563 มีแนวโน้มที่สูงขึ้นและเกินกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 10) ปี 2563 เท่ากับ   
ร้อยละ 12.5 สำหรับภาวะเตี้ย พบว่า ปี 2563 เท่ากับ ร้อยละ 6 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 5) ภาวะผอม 
พบว่า ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 4.4 ผ่านค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 5) ทั้งนี้ การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก
วัยเรียนยังไม่ครอบคลุมจำนวนเด็กนักเรียนทั้ งประเทศ จากสถานการณ์ภาวะโภชนาการดังกล่าว             
เป็นการประเมินภาวะโภชนาการโดยการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต พ.ศ.  2538 แต่เมื่อเทียบกับ
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สถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 6-14 ปี ปี 2564 มีการเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต
ชุดใหม่ (ปี 2564) จะเห็นว่า เด็กสูงดีสมส่วน เริ่มอ้วนและอ้วน มีค่าลดลง แต่ยังคงไม่ผ่านค่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ขณะที่ภาวะเตี้ยมีมากขึ้น กล่าวคือ เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 58.0 (ลดลง) เริ่มอ้วน
และอ้วน ร้อยละ 11.6 ผอม ร้อยละ 3.9 และเตี้ย ร้อยละ 10.4 (เพ่ิมขึ้น) ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี 
ชาย 147.3 เซนติเมตร (เป้าหมาย 154 ซม.) หญิง 148.5  เซนติเมตร (เป้าหมาย 155 ซม.) ซึ่งกลไก    
การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาภาวะโภชนาการ พ้ืนที่ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาน้อย ขาดความ
ครอบคลุมและคุณภาพของข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน อีกทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ทำให้เด็กต้องเรียน Online พฤติกรรมเนือยนิ่งมากขึ้น สอดคล้องกับการสำรวจระดับกิจกรรม
ทางกายในประชากรไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปี 2555-2563 พบว่า 
คนไทยมีแนวโน้มการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูง โดยพบว่าในสถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกาย พบว่าคนไทยมี
กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โดยพบว่ากลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีกิจกรรมทางกายเพียงพอร้อยละ 24.9 , 
20.9, 27.6, 23.2, 26.4, 25.3, 26.2, 24.4 17.1 และ 24.2 ตามลำดับ 
   สถานการณ์สุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน พบว่า ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก ปี 2560  - 2565 พบ ร้อยละ 46.1 , 54.14 , 36.5 , 57.4 , 46.6 และ 22.7 
ตามลำดับ สำหรับร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) มีแนวโน้มดีขึ้นปี 2560 - 2565  
พบ ร้อยละ 60.6 , 69.8  , 69.2 , 71.2 , 70.0 และ 75.2 ตามลำดับ แต่ เมื่อพิจารณาในเรื่อง            
ความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน พบว่า มีเพียงครึ่งหนึ่งของเด็กทั้งหมด และจาก
รายงานการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักทันตสาธารณสุข      
ยังพบว่าเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ด้านการแปรงฟันและการบริโภคอาหารยังน้อยอยู่มาก 
โดยมีการแปรงฟันแบบ 2-2-2 (แปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์  
นาน 2 นาที และงดกินอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง) เพียงร้อยละ 34.3 ด้านพฤติกรมการบริโภคอาหาร 
พบว่าเด็กดื่มน้ำอัดลม ร้อยละ 45.1 ดื่มน้ำหวาน ร้อยละ 45.9  และกินขนมกรุบกรอบมากกว่า 2 ครั้ง    
ต่อวัน ร้อยละ 48.7) ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากยังคงเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนา
งานด้านสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน 
   การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและเยาวชนเป็นประเด็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การสหประชาชาติ
ได้กำหนดให้การลดอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 10 – 14 ปี และ 15 – 19 ปี เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมาย   
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตัวชี้วัดที่ 3.7 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะ
ที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งตั้งเป้าหมายการบรรลุได้ภายในปี พ.ศ. 2573 ปัจจุบันสถานการณ์ด้านอนามัย      
การเจริญพันธุ์ของประเทศไทย พบว่า อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดย
อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10 – 14 ปีพันคน ลดลงจาก 1.3 ต่อพัน ในปี 
2560 เหลือ 0.9 ในปี 2565 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี  ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปีพัน
คน ลดลงจาก 39.6 ในปี 2560 เหลือ 25.1 ในปี 2565 ส่วนการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
ยังคงอยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 13.8 ในปี 2565)  
   ข้อมูลจากรายงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ชี้ให้เห็นว่ามีแม่วัยรุ่นที่เป็นนักเรียน/
นักศึกษา ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ถึงร้อยละ 77 โดยมีแม่วัยรุ่นที่ไม่ได้คุมกำเนิดก่อนการตั้งครรภ์ ร้อยละ 44.2 สาเหตุ   
3 อันดับแรก คือ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ ร้อยละ 47.5 ไม่รู้จักวิธีคุมกำเนิด ร้อยละ 28.8 และมีเพศสัมพันธ์
ขณะมึนเมา ร้อยละ 10 นอกจากนี้ แม่วัยรุ่นกลุ่มนี้หลังคลอดแล้วยังไม่ คุมกำเนิดวิธีใดวิธีหนึ่ง ร้อยละ 6.7 
ส่วนข้อมูลจากการสำรวจความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในเด็กอายุ 10 - 19 ปี พบว่า ความรอบรู้
ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 26.0) และระดับดี (ร้อยละ 59.2) เมื่อพิจารณา   
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รายด้านพบว่า องค์ประกอบด้านการตัดสินใจและการซักถาม อยู่ในระดับน้อย เท่ากับร้อยละ 13.8 และ 19.4 
ตามลำดับ ส่วนทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับต่ำสุด (ร้อยละ 10.2)  
   ผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ จากโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
โรงเรียน พบว่า โรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาฯ จำนวน 3,899 แห่ง นักเรียนผ่านการประเมินความรู้
และพฤติกรรมสุขภาพ ระดับ NuPETHS ร้อยละ 67 (21,796 คน ) และนักเรียนที่ผ่านการประเมินตาม
แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับ Super Hero NuPETHS ร้อยละ 28.3 (9,221คน) จากสถานการณ์
ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ปัจจัยสำคัญ คือ ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองหรือเรียกว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) จากการประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องสุขบัญญัติในระดับ
พอใช้ ร้อยละ 59.94 และระดับดีมาก ร้อยละ 36.97 เพียงส่วนน้อยที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับต่ำ 
ร้อยละ 3.09 และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับดีมาก ร้อยละ 45.08 รองลงมา คือ ระดับพอใช้ 
ร้อยละ 36.72 มีเพียงส่วนน้อยที่มีพฤติกรรมสุขภาพระดับไม่ดี ร้อยละ 18.20 (กองสุขศึกษา, 2557) และ
ผลการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียน ปี 2562         
กรมอนามัย พบว่า เด็กวัยเรียนส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมระดับพอใช้ ร้อยละ 57.9           
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ทันตสุขภาพ การบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกาย เ พียงร้อยละ 0.1    
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านทันตสุขภาพ ร้อยละ 21.7 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านกิจกรรมทางกาย     
ร้อยละ 12.3 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร ร้อยละ 6.1 (สำนักส่งเสริมสุขภาพ, 2562)  
   รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี มุ่ งให้นักเรียนได้รับโอกาสในการดูแล
ช่วยเหลือและได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพสายตา จากการที่นักเรียนสายตาผิดปกติ มองเห็นไม่ชัด มองไม่
เห็น ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้เด็ก ด้านสติปัญญา ดังนั้น จึงควรใส่ใจให้
ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน นักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพและ    
การดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสาเหตุให้สถานศึกษา
ส่วนใหญ่ปิดเรียนหรือเรียนออนไลน์ ในรอบปีที่ผ่านมา จึงมีการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน ตรวจคัดกรอง
สายตานักเรียนไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร พบว่า เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2564 มีนักเรียนสายตาผิดปกติได้รับ
แว่นสายตา จำนวน 2,929 ราย และระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2565 ตรวจพบนักเรียนสายตา
ผิดปกติ 532 ราย จึงควรส่งเสริมการตรวจคัดกรองสุขภาพเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
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1.2 ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ/์มาตรการดำเนินงาน  :  (จากสถานการณ/์ผลดำเนินงาน นำไปสู่ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/มาตรการดำเนินงาน) 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 66 กลยุทธ์ มาตรการ 

เป้าประสงค์ : เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง  
1) ร้อยละของเด็กอายุ 
6-14 ปี สูงดีสมส่วน  

ร้อยละ 57 
 
 

1. ขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาศักยภาพ
เด็กไทยในศตวรรษ 
ที่ 21 

1.1 ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ตามข้อตกลงยกระดับความร่วมมือ 
1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ มาตรฐานสากล 
1.3 ผลักดันให้เกิดกฎหมายและขับเคลื่อนกลไกรองรับและบังคับใช้ 

2) ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 
19 ปี  

ชาย 171 
เซนติเมตร 
หญิง 161 
เซนติเมตร 

 
2. ยกระดับการส่งเสริม
สุขภาพและประเมินผล
กระทบต่อเด็กวัยเรียน
วัยรุ่นเพื่อเฝ้าระวัง         
โรคโควิด-19  
 

2.1 ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสู่ระดับสากล :  
GSHPS , มาตรฐาน 1-1-2 (1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย 2 น.ร.แกนนำด้านสุขภาพต่อห้องเรียน)  

3) เด็กอายุ 12 ปี 
ปราศ จากฟันผุ (Caries 
free)  

ร้อยละ 72 2.2 พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตร  
2.3 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

4)  อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิง อายุ 10 -14 ปี 
ต่อพันคน  

ไม่เกิน 0.8 ต่อพัน
คน 

2.4 พัฒนาระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนตามมาตรฐาน 
 

3. เสริมสร้างความรอบ
รู้และทักษะสุขภาพตาม
วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล 
 

3.1 เสริมสร้างสมรรถนะผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียนด้านทักษะสุขภาพที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

5)  อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15- 19 ปี 
ต่อพันคน  

ไม่เกิน 23 ต่อพันคน 3.2 ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุน่ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
3.3 พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังและกำกับติดตาม

4.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและกำกับติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมด้านสุขภาพเด็กวัย
เรียนวัยรุ่นอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 66 กลยุทธ์ มาตรการ 
เป้าประสงค์ : เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง  
6) รอ้ยละของการ
ตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ
น้อยกว่า 20 ปี  

ไม่เกินร้อยละ 13.5 ผ่านระบบ Digital 
Platform 

4.2 ยกระดับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นอย่างมีคุณภาพ เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้อง : Teenage digital platform, Yellow book Digital Platform 

7) นักเรียนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

ร้อยละ 60 

8) นักเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์  

ร้อยละ 50 

9) เด็กกลุ่มเปราะบาง
เข้าถึงบริการและได้รับ
การคัดกรองสุขภาพ  

ร้อยละ 50 

10) โรงเรียนรอบรู้  
ด้านสุขภาพ (HLS)  

4,000 แห่ง 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 2.1 โครงการสำคัญ : (แปลงกลยุทธ์/มาตรการ ตามข้อ 1.2 สู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม ในการขับเคลื่อนการทำงานโดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมดำเนินงานรองรับ) 
  1) โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  
   (โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal Health Literate School), ผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียนยุคดิจิทัล) 
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• วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านสุขภาพก้าวสู่การมี

สมรรถนะของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21  
2. เพ่ือให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีภาวะโภชนาการที่ดี สูงดีสมส่วน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย 

สุขอนามัย และทันตสุขภาพ) ที่สอดคล้องตามแนววิถีชีวิตใหม่ 
3. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) ตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal Health Literate School) 

• เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (ชื่อ.../หน่วยนับ/ค่าเป้าหมาย) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2566 

1. เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน  รอ้ยละ 57 
2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 19 ปี  เซนติเมตร ชาย 171, หญิง 161 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) ร้อยละ 72 
4. นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50 
5. นักเรียนมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ ร้อยละ 60 
6. โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) แห่ง 4,000 

•   กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ 
1. นักเรียน ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย 
2. สถานศึกษาทุกสังกัด 

• ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายนักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับตนเองและถ่ายทอดสู่บุคคลอ่ืน สามารถ
จัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง (Self-Management) ตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal) และอยู่ในสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ (Literate Society) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
2. โรงเรียนสามารถพัฒนาการดำเนินงานจนเป็นแบบอย่างการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชนสังคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ได้เป็นอย่างดี 
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• แผนการดำเนนิงาน (Action plan) 

กิจกรรมสำคัญ (Key Activity)/ กิจกรรมย่อย (Activity) 
สอดคล้องกับ 

มาตรการ 
(ตามข้อ 1.2) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
(ไตรมาส) (✓) 

1 2 3 4 
กิจกรรมสำคัญ 1 พัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย 4 H  
กิจกรรมย่อย 1 : ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย 4 H  
1.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุขตามนโยบายอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นสุขภาพกาย

แข็งแรงสุขภาพจิตเข้มแข็ง (1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ & GSHS)  
1.2 ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ตามข้อตกลงยกระดับความร่วมมือ (MOU) 12 กระทรวง 
1.3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพโครงการเด็กไทยสายตาดี 
1.4 ขับเคลื่อนโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพ่ือน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล 

1.1, 1.2, 2.1, 
2.2  

✓ ✓ ✓  

กิจกรรมย่อย 2 :  ขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการ 
2.1 ขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา และชุมชน 
2.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในระบบบริการสุขภาพ 
2.3 ขับเคลื่อนมาตรการปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก 

1.2, 1.3, 2.1, 
2.3 , 2.4  

✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมย่อย 3 : ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ (Active Learning) สุขภาพช่องปากในนักเรียน 
3.1 ขับเคลื่อนและขยายผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) ในเด็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือสร้าง
เสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
3.2 ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากท่ีดีร่วมกับภาคีเครือข่าย  

1.2, 2.1, 2.2, 
3.2, 4.2 

✓  ✓  

กิจกรรมย่อย 4 : ขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ “กระโดด โลดเต้นเล่น 60 นาที” 
4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นและการติดตามและประเมินโรงเรียนส่งเสริม

กิจกรรมทางกาย  

1.2, 2.1, 2.3, 
4.1  

✓ ✓ ✓  
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กิจกรรมสำคัญ (Key Activity)/ กิจกรรมย่อย (Activity) 
สอดคล้องกับ 

มาตรการ 
(ตามข้อ 1.2) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
(ไตรมาส) (✓) 

1 2 3 4 
4.2 รณรงคป์ระชาสัมพันธ์โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “60 นาที FUN for FIT” วันนอนหลับโลก และกิจกรรมวันดื่ม 
      นมโลก ก้าวท้าใจในโรงเรียน ประกวดคลิป VDO “60 นาที FUN for FIT” 
4.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนวัยรุ่น และประกาศเกียรติคุณ 
กิจกรรมย่อย 1 : เพิ่มประสิทธิภาพงานเสริมสร้างความรอบรู้และทักษะสุขภาพยุคดิจิทัล 
2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบข้อมูลด้านสุขภาพนักเรียน 
2.2 เพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพสายตานักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่ 
2.3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยโรงเรียน 
2.4 รณรงค์สร้างกระแสสังคมและสื่อสารความรอบรู้ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  

3.1, 3.2, 4.1, 
4.2 

✓ ✓ ✓  

2.5 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นและการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล 1.1, 1.3 ✓ ✓ ✓  
2.6 เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นตามมาตรการการป้องกันและเผชิญ 
      เหตุภัยคุกคามด้านสุขภาพ 

1.1, 1.2, 1.3 ✓ ✓   

2.7 การบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 4.2 ✓ ✓ ✓  
2.8 ประเมินติดตามผลการใช้ระบบข้อมูลเฝ้าระวังและกำกับติดตามภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 4.2   ✓ ✓ 
2.9 ถอดบทเรียนการนำเข้าข้อมูลสุขภาพและการนำข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไปใช้ในระดับพ้ืนที่ 4.1   ✓  
กิจกรรมย่อย 2 : ส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมด้านโภชนาการ 
1.1 รณรงค์สร้างกระแสเพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมด้านโภชนาการ 

3.1, 3.2 
 

✓ ✓ ✓  

กิจกรรมย่อย 3 : รณรงค์สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก 
3.1 ประกวดโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 /เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 

2.2, 2.3, 3.1, 
3.2, 4.1, 4.2 

✓  ✓  
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กิจกรรมสำคัญ (Key Activity)/ กิจกรรมย่อย (Activity) 
สอดคล้องกับ 

มาตรการ 
(ตามข้อ 1.2) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
(ไตรมาส) (✓) 

1 2 3 4 
3.2 ผลิตสื่อการดูสุขภาพช่องปากด้วยตนเองในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (แบบบันทึกการดูแลสุขภาพช่องปาก) 
3.3 รณรงค์การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กวัยรุ่น ผ่านกิจรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรงในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
3.4 พัฒนาชุดการเรียนรู้ (e-learning)  ในการศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพ่ือการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่ 
       มีคุณภาพ  
3.5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

 
2.2 การถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดสำคัญโครงการ/แนวทางการดำเนินงาน :  (การถ่ายทอดเป้าหมายลงศูนย์อนามัยในการขับเคลื่อนในพ้ืนที่) 

• แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ปี 2566 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ/ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ผลงาน/เป้าหมาย 

การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 สสม. ศอช. ศท. 

เด็กอายุ 6-14 ปี  

สูงดีสมส่วน 

 

ผลปี 64 

(HDC เทอม 1  

ณ 16 ส.ค.65) 

53.9 55.1 55.1 46.5 52.4 55.3 68.9 59.3 58.8 64.2 54.2 47.9 50.0 
  

ผลปี 65 

(HDC เทอม 2  

ณ 15 มิ.ย.65 

51.54 52.55 52.5 47.26 53.25 55.55 63.77 54.48 55.31 60.88 55.29 46.72 51.27 
  

เป้าปี 66 55 56 56 50 56 59 64 58 59 64 59 50 55 

 
  



๑๙๖ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ/ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ผลงาน/เป้าหมาย 

การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 สสม. ศอช. ศท. 

สรุปแนวทางการ

ดำเนินงาน  

(Action plan) 

ภายใต้กรมอนามัย 

ส่วนกลาง  

1. ขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ภายใต้

คณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน 

(พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา พัฒนา

กำลังคนและหลักสูตรด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเด็กและชุมชน และพัฒนา

ระบบการติดตามและประเมินผลอาหารและโภชนาการเด็กวัยเรียน) 

2. ขับเคลื่อนหลักสูตรด้านการจัดการอาหารและโภชนาการเพื่อเด็กและ

ชุมชนในสถานศึกษา เพื่อส่งเสรมิสุขภาวะในวัยเรียน 

3. สรา้งความรอบรู้และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ด้าน

โภชนาการให้แก่วัยเรียนวัยรุ่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง/รูปแบบ

ต่างๆ /รณรงค์ในวันสำคัญ/ HPS Plus HL 

4. พัฒนารูปแบบ Service package การจัดการปญัหาภาวะโภชนาการเกิน

ในวัยเรียน ที่เป็นรูปธรรมในทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษาไปจนถึงสถานบริการ

สาธารณสุข เพื่อผลักเข้าระบบหลกัประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

5. ประเมิน ตดิตาม การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ได้แก่ การช่ังน้ำหนัก-วัด

ส่วนสูง ประเมินและตดิตามการเจริญเติบโต ป้องกนัและแก้ไขปัญหาภาวะ

โภชนาการของเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  

6. ส่งเสริมใหเ้ด็กวัยเรียนวัยรุ่นไดร้ับอาหารที่มคีุณค่าทางโภชนาการ โดยเน้น

การจัดการอาหารกลางวันท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้วัยเรียน

ส่วนภูมภิาค 

1. ร่วมขบัเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา 

2. เป็นพ่ีเลี้ยงขับเคลื่อนงาน เชื่อมโยงงานร่วมกับ ระดับส่วนกลาง ระดับเขต จังหวัด อำเภอ 

ตำบล เพื่อให้บุคลากรที่เกีย่วข้องทุกระดับมีศักยภาพในการขับเคลือ่นงานอาหารและ

โภชนาการไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเด็กและชุมชนในสถานศึกษาและ

เป็นพี่เลี้ยงในการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา 

4. กำกับ ติดตาม การจัดการอาหารและโภชนาการตามระบบการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 

มาตรฐานอาหารกลางวันในโรงเรยีน และส่งเสรมิให้วัยเรียน/วยัรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคที่

เหมาะสม การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม โดยการ

ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารอืปัญหาอุปสรรคเพื่อให้การดำเนนิงานอาหารและ

โภชนาการเรียนรู้สื่อสารผ่านทางLINE “School Lunch ศอ.” 

6. ร่วมส่งเสริมการสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ ผ่านทาง

ช่องทาง/รูปแบบต่างๆ/ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันไข่ วันเด็ก วันดื่มนมโลก 

7. ร่วมพัฒนารูปแบบ Service package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการ  

ที่เปน็รูปธรรมในทุกระดับ และผลกัดันเข้างานอนามัยโรงเรยีน 

8. ร่วมประเมิน ติดตาม การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ได้แก่ การช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสูง ประเมิน

และติดตามการเจริญเติบโต ป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียนวัยรุ่น  



๑๙๗ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ/ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ผลงาน/เป้าหมาย 

การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 สสม. ศอช. ศท. 

วัยรุ่นมีพฤติกรรมการบรโิภคที่เหมาะสม โดยการดำเนินงานอย่างมสี่วนร่วม

ของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

7. สรา้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการบรโิภคที่เหมาะสมของ

เด็กวัยเรยีนวัยรุ่นทั้ง ใน-นอกรั้วสถานศึกษา โดยการดำเนินงานอย่างมีส่วน

ร่วมของสถานศึกษาและชุมชน  

8. ขับเคลื่อนร่างกฎหมายในการคุม้ครองเด็กจากการตลาดอาหารทีไ่ม่

เหมาะสมต่อสุขภาพ   

9. ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเน้นการจัดการอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้วัยเรียนวัยรุ่นมีพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม โดย

การดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 

10. ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีพฤติกรรมการบรโิภคที่เหมาะสมของเด็กวัยเรียน

วัยรุ่นทั้งใน-นอกรั้วสถานศึกษา โดยการดำเนินงานอย่างมสี่วนร่วมของสถานศึกษาและชุมชน 

 
• แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  ปี 2566 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ/ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ผลงาน/เป้าหมาย 

การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 ประเทศ 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี 

ปราศจากฟันผุ (caries free) 

ผลปี 64 69.0 61.4 69.7 66.9 71.6 74.5 73.9 76.9 67.8 68.5 70.3 66.9 70.0 

ผลปี 65 

(ณ วันท่ี 30 มิย.65) 
72.9 66.4 77.8 77.7 70.9 84.7 79.6 79.6 71.2 72.7 77.2 67.5 75.2 

เป้าปี 66 74 72 74 74 72 74 74 74 72 74 74 72 72 

2. ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี 

ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

และวางแผนการรักษา 

ผลปี 64 32.3 39.8 43.3 17.6 25.6 31.3 39.5 49.7 37.3 41.1 57.1 60.7 39.8 

ผลปี 65 

(ณ วันท่ี 30 มิย.65) 
17.8 19.8 25.3 3.1 6.3 12.4 20.8 25.9 25.9 18.4 33.0 12.4 18.2 

เป้าปี 66 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



๑๙๘ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ/ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ผลงาน/เป้าหมาย 

การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 ประเทศ 

สรุปแนวทางการดำเนินงาน  

(Action plan) 

ภายใต้กรมอนามัย 

ส่วนกลาง  
1. ขับเคลื่อนความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (Active learning) เพื่อสร้างความรอบรู้และพฤติกรรม
สุขภาพช่องปากท่ีพึงประสงค์เด็กวัยเรียน 
2. รณรงค์สื่อสารความรอบรู้และการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  
3. สร้างกระแสการดูแลสขุภาพช่องปากเดก็วัยเรยีนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พทิักษ์ฟันดี 
4. พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนโดยผู้ปกครอง และ ครู เพื่อ
ส่งต่อบริการตามความเสี่ยงและความจำเป็น ผ่าน Digital Platform 
5. ขยายการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีในการดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก 
6. เพิม่การเข้าถึงบริการสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กวัย
เรียนวัยรุ่น 
7. สื่อสารการรับรู้สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมสำหรับเด็กวัยเรียน  
8. ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพ
ช่องปากทีด ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. 

9. ผลิตสื่อการเรียนรูส้ำหรับเด็กกลุ่มพิเศษและพัฒนาศักยภาพครูและผูดู้แลเด็ก

โรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรยีนโสตศึกษา  

ส่วนภูมภิาค 

1. สนับสนุนให้หน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น และเด็กกลุ่มพิเศษ 

2. สนับสนุนให้จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบจัดกิจรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน

กลุ่มเป้าหมายเด็กวัยเรียนวัยรุ่นและเด็กกลุ่มพิเศษ 

3. กำกับติดตามการบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนร่วมกับ ภาคีเครือข่าย 

4. คัดเลือกและประเมินเครือขา่ยโรงเรียนเด็กไทยฟันดี (ศอ.ละ 2 เครือข่าย) 

5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 กิจกรรมโรงเรียน    

ผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2  ประกอบดว้ย 

    5.1 โรงเรยีนจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ Active learning 

    5.2 จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

    5.3 โรงเรยีนมีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากผ่านแบบบันทึก Smart 

smile Passport  

6. คัดเลือกโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดีผ่านการประกวดคลิปวีดีโอ (ศอ.ละ 1 โรงเรียน) 

7. ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพ

ช่องปากทีดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.  

 
 
 



๑๙๙ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

• แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  ปี 2566 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ/ตัวชี้วัด

โครงการ 
  ผลงาน/เป้าหมาย 

การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 สสม. ประเทศ 

โรงเรียนรอบรูด้้านสุขภาพ  

(Health Literate School: 

HLS) 

ผลปี 64 205 178 138 173 73 96 171 301 397 615 196 99 1 2,643 
ผลปี 65 

(ณ วันที่ 30 มิ.ย.65) 
378 191 3 225 230 482 398 393 532 396 9 168 - 

2,926 

เป้าปี 66 430 210 180 230 280 270 400 430 510 400 280 320 

 

60 

 
4,000 

สรุปแนวทางการดำเนินงาน  

(Action plan) 

ภายใต้กรมอนามัย 

ส่วนกลาง  

1. ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดย 

ความร่วมมือการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น และการ

การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล 

2. พัฒนากลไกระบบการจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นแบบบูรณาการ 

3. พัฒนารูปแบบสื่อและช่องทางการสื่อสารความรอบรูด้้านสุขภาพ 

4. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการกำกับติดตาม ผ่าน Digital Platform 

5. พัฒนายกระดับคณุภาพงานอนามัยโรงเรียนแบบบรูณาการตาม

หลักประกันสุขภาพ 
6. จัดเวทีสัมมนาวิชาการสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
ในยุคดิจิทัล 

  

ส่วนภูมภิาค 

1. เป็นพ่ีเลี้ยงและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดเป้าหมาย 

2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

3. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขอย่างมืออาชีพในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

และงานอนามัยโรงเรียนและในชุมชนในสถานการณ์โควิด-19 และภัยคุกคามสุขภาพ 

4. เฝ้าระวังสุขอนามัย และส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงสร้าง

ขวัญกำลังใจ 

5. ส่งเสริมการจัดการความรู้และสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิต

ใหม่ในยุคดิจิตัล และเสริมพลังสร้างแรงจูงใจ 

6. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

และกำกับติดตามรายงานผล ผ่าน Digital Platform 

7. จดัเวทสีัมมนาวิชาการสรา้งมลูค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุ่นในยุคดิจิทลัระดบัภาค  
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ผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียนยุคดิจิทัล 

• วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานศึกษาและชุมชน  
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานศึกษาและชุมชน 

• เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (ชื่อ.../หน่วยนับ/ค่าเป้าหมาย) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2566 

1. เด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ร้อยละ 60 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  ร้อยละ 50 
3. นักเรียนแกนนำด้านสุขภาพหรือผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียน  (2 คน ต่อ 1 ห้องเรียน)    

• กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ 
1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
2. โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ 
3. ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

•  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรและนักเรียน ภายใต้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีสุขอนามัยที่ดี 
2. พัฒนาหลักสูตรผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่   

 
 
 
 



๒๐๑ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

•  แผนการดำเนินงาน (Action plan) 

กิจกรรมสำคัญ (Key Activity)/ กจิกรรมย่อย (Activity) 
สอดคล้องกับมาตรการ 

(ตามข้อ 1.2) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส) (✓) 

1 2 3 4 

1.1.1 จัดเวทีสมัชชานวัตกรรมสขุภาพผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่   1.1, 1.2, 2.1, 4.1 ✓    

1.1.2 พัฒนาหลักสูตรผู้พิทักษ์อนามัยนักเรยีนตามแนววิถีชีวิตใหม ่  3.1, 4.1 ✓ ✓   

1.1.3 ผลิตชุดความรูส้ำหรับผู้พิทักษ์อนามัยเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่  3.1, 4.1  ✓   

1.1.4 ส่งเสรมิการใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น  line add/facebook Live 4.1, 4.2   ✓   

2.1.1 ดำเนินการสรรหาและพัฒนากลไกการดำเนินงานของผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียนตามวิถีชีวิตใหม ่ 1.1, 1.2, 2.3   ✓   

3.1.1 จัดเวทีเครือข่ายสัมพันธ์ผู้พทิักษ์อนามัยนักเรียน 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 4.1    ✓ ✓ 

3.2 เสริมพลังติดตามการดำเนินงาน      

3.2.1 เยีย่มเสรมิพลังติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผู้พิทักษอ์นามัยนักเรยีน 1.1, 1.3   ✓ ✓ 

3.2.2 ตดิตามประเมินและส่งเสรมิการช่วยเหลือนักเรยีนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ 1.1     ✓ 

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบาง 
• วัตถุประสงค์โครงการ 

1.  เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19   
     2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในการดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสมตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal) 

• เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (ชื่อ.../หน่วยนับ/ค่าเป้าหมาย) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2566 
1. เด็กกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 50 
2.โรงเรียนในกลุ่มเปราะบางได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2566 
3. มีและใช้เครื่องมือการบันทึกสุขภาพในการคัดกรองและประเมินสุขภาพเด็กเปราะบาง ร้อยละ 50 
4. โรงเรียนสอนคนตาบอดเข้าร่วมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี และได้รับการบริการส่งเสริมและเฝ้าระวังโรคในช่องปาก ร้อยละ 50 

• กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย  

1. บุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศูนย์วิชาการระดับเขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข 
     ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย ฝ่ายการศึกษา  ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง 
2. ครู ผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนราชประนุเคราะห์ รวมถึง 
     เด็กวัยเรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก โรงเรียนพระปริยัติธรรม (สามเณร) โรงเรียนประจำ  
3. ผู้ปกครอง ชุมชน กระทรวงต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร 

 พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์อนามัยที่ 1- 12  และ สสม. ศูนย์สขุภาพจิต 1-13   
1. โรงเรียนเฉพาะความพิการ 48 แห่ง  
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ 77 แห่ง  
3. โรงเรียนสอนคนตาบอด 14 แห่ง  
4. โรงเรียนราชประนุเคราะห์ 51 แห่ง  
5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 86 แห่ง   
6. โรงเรียนพระปริยัติธรรม (สามเณร) 408 แห่ง  
7. โรงเรียนที่มีเรือนพักนอน 645 แห่ง 

 สถานที่ดำเนินโครงการ :  76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

• ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เด็กกลุ่มเปราะบางในโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาเปราะบาง  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาเปราะบาง ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพและประเมินสุขภาพตาม
มาตรฐานการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึง รวมถึงมีระบบการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและการส่งต่ออย่างมีคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง 
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• แผนการดำเนนิงาน (Action plan) 

กิจกรรมสำคัญ (Key Activity)/ กิจกรรมย่อย (Activity) 
สอดคล้องกับมาตรการ 

(ตามข้อ 1.2) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส) (✓) 

1 2 3 4 

กิจกรรมดำเนินการ 1 : ยกระดับการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบาง 

2.1 เพิม่ประสทธิภาพการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบาง  

      2.1.1 กำหนดแนวทางการสง่เสริมสุขภาพเด็กกลุม่เปราะบาง (พัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพและส่งต่อ) 

      2.1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์คดักรองสุขภาพเด็กกลุม่เปราะบาง “เข้าถึงเข้าใจ ใส่ใจสุขภาพเด็กกลุม่เปราะบาง” 

      2.1.3 เยี่ยมเสริมพลังและกำกับติดตาม 

3.3 ✓ ✓ ✓  

กิจกรรมดำเนินการ 2 : ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กกลุม่เปราะบาง 

2.1 ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากท่ีดีร่วมกับภาคีเครือข่าย 

       2.1.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสอนคนตาบอด 

       2.1.2 จัดทำต้นแบบยางกัดช่วยทำความสะอาดฟันร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย 

2.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนโดยผู้ปกครองและคร ู

       2.2.1 จัดทำระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนโดยผูป้กครองและครู ผ่าน Digital Platform 

       2.2.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวงัสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรยีนโดยผู้ปกครองและครู ผ่าน Digital Platform 

       2.2.3 ทดลองใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนโดยผู้ปกครองและครู ผ่าน Digital Platform (ร.ร.นำร่อง) 

3.3 ✓ ✓ ✓  

กิจกรรมดำเนินการ 3 : ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

3.1 พัฒนารปูแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

3.2 ผลติสื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของสามเณรโรงเรยีนพระปริยตัิธรรม 

3.3 ติดตามและประเมินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสามเณรโรงเรยีนพระปรยิัติธรรม 

3.2 , 3.3 ✓ ✓   
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 2) โครงการยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น 
• วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น 
 2. เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนมีความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
 3. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น 
 4. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น      
 5. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นทั้งการทำงานเชิงรุกและเชิงรับ 
 6. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย แนวปฏิบัติที่ดี นวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในระดับนานาชาติในด้านการพัฒนาประชากร งานวางแผน
ครอบครวั ยุติการตั้งครรภ์ และอนามัยการเจริญพันธุ์ 
• เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (ชื่อ.../หน่วยนับ/ค่าเป้าหมาย) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2566 
1. จำนวนจังหวัดที่มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุ่นระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 ครั้ง  จังหวัด 77 
2. ร้อยละของจังหวัดที่มีการบันทึกและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของวัยรุ่นที่มีความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ร้อยละ 70 
4. ร้อยละของวัยรุ่นที่เข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ 60 
5. โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
(สะสม) 

60 

• กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ 
 1. วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 – 19 ปี  
 2. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 3. หน่วยงานองค์กร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น UNICEF UNFPA  สสส. Path2health ฯลฯ 



๒๐๕ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

4. โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ  
5. หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง   
  5.1) ภาคีเครือข่ายในระดับเขต ได้แก่ เขตสุขภาพ ศูนย์วิชาการระดับเขต 

 5.2) ภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อำเภอทุกแห่ง ภาคีเครือข่าย
ระดับพื้นท่ี ท้องถิ่น และชุมชน 

 5.3) ภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1- 12 และสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
• ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 
2. วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตรในรูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนองและตรงความต้องการอย่างแท้จริง 
3. วัยรุ่นมีสุขภาพแข็งแรง สามารถประเมิน และจัดการปัญหาหรือความเสี่ยงในด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
4. ลดปัญหาสังคมอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เช่น การทำแท้งไม่ปลอดภัย การทอดทิ้งเด็ก การทารุณกรรมเด็ก หรืออาชญากรรมต่างๆ 
5. บุคลากรที่ให้บริการด้านสุขภาพวัยรุ่นมีศักยภาพในการจัดบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 

• แผนการดำเนนิงาน (Action plan) 

กิจกรรมสำคัญ (Key Activity)/ กิจกรรมย่อย (Activity) 
สอดคล้องกับมาตรการ 

(ตามข้อ 1.2) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส) (✓) 

1 2 3 4 

1. ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 

     

    1.1 ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ตามพระราชบญัญัตกิารป้องกันและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น พ.ศ. 2559 ผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ✓ ✓ ✓ ✓ 

    1.2 ขับเคลื่อนกลไกการดำเนนิงานเชิงนโยบายตามพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 1.2 ✓ ✓ ✓ ✓ 



๒๐๖ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

กิจกรรมสำคัญ (Key Activity)/ กิจกรรมย่อย (Activity) 
สอดคล้องกับมาตรการ 

(ตามข้อ 1.2) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส) (✓) 

1 2 3 4 

และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยตุิการตั้งครรภ์ ตามมาตรา 305 (5) 

    1.3 ประเมินผลการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ตามพระราชบัญญตัิการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564 

1.1/1.2   ✓ ✓ 

2. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านเพศวิถีศกึษา ทักษะชีวิต และการเข้าถึงบริการสขุภาพและอนามยัการเจริญพันธุข์องวัยรุ่นและ

เยาวชน รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ ์

     

    2.1 พัฒนา ขยายผล และต่อยอดการใช้งาน Line Official Teen Club ในการสรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาพและเข้าถึง

บริการของวัยรุ่น 

2.1 ✓ ✓ ✓ ✓ 

    2.2 พัฒนาระบบและการเช่ือมต่อการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อวยัรุ่นให้ได้รับบริการสุขภาพและอนามัยการเจรญิพันธ์ุ

ตามสิทธิและประเด็นปัญหา 

2.2 ✓ ✓ ✓ ✓ 

    2.3 พัฒนาศักยภาพ/สรา้งแกนนำวัยรุน่และเยาวชนใหม้ีความรอบรู้และเปน็ที่ปรกึษาด้านสุขภาพและอนามัยการเจรญิพันธุ ์ 3.1 ✓ ✓   

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษา จัดบริการวางแผนครอบครัว ยุติการต้ังครรภ์ที่ปลอดภัย และอนามัย

การเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 

     

    3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในการให้บรกิารด้านอนามยัการ

เจริญพันธ์ุแก่วัยรุ่นและเยาวชน (การให้บริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร, การให้บริการฝังยาคมุกำเนิด, การใหค้ำปรึกษาทางเลือก

แก่หญิงท่ีตั้งครรภ์ไม่พร้อม, นวัตกรรมยตุิการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย) 

2.2 3.1 ✓ ✓   

    3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมติร 2.2 3.1 ✓ ✓   

4. พัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน      

    4.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปน็มิตรสำหรับวยัรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 และ

มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ระดับอำเภอ 

2.2 ✓ ✓ ✓ ✓ 



๒๐๗ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

กิจกรรมสำคัญ (Key Activity)/ กิจกรรมย่อย (Activity) 
สอดคล้องกับมาตรการ 

(ตามข้อ 1.2) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส) (✓) 

1 2 3 4 

    4.2 พัฒนาระบบบริการวางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษาทางเลอืกและบริการยุติการตั้งครรภ์แก่วยัรุ่นและหญิงที่

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

2.2 ✓ ✓ ✓ ✓ 

    4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมลูตัวช้ีวัด/ฐานข้อมูลกลางด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และส่งเสริม

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 

4.1 ✓ ✓ ✓ ✓ 

    4.4 พัฒนากลไกการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นใหไ้ด้รบัการดูแลช่วยหลอืและส่งต่อตามประเด็นปัญหาและตามสิทธิ 2.2 ✓ ✓ ✓ ✓ 

    4.5 พัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสรมิสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธ์ุ 2.2   ✓ ✓ 

    4.6 ขับเคลื่อนการดำเนนิงานส่งเสรมิสุขภาพวัยรุ่นและพัฒนาคณุภาพระบบบรกิารดา้นอนามยัการเจรญิพันธุร์ะดับพื้นที ่

          - ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

ระดับจังหวดัและกรุงเทพมหานคร 

          - รณรงค์สร้างกระแส สื่อสาร และประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความรอบรู้ดา้นเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต         

และการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ุของวัยรุ่นและเยาวชน ผ่าน Line Official Teen Club 

          - ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานประสานการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นระดับจังหวัด 

          - ช้ีแจงและประสานภาคเีครือข่ายให้มีการเก็บรวบรวม บันทึก และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูตัวช้ีวัดและ

ฐานข้อมูลกลางดา้นการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ 

          - พัฒนาศักยภาพผู้ให้บรกิารยาฝังคมุกำเนิด 

          - เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ตดิตามโรงพยาบาลที่ดำเนินงานตามมาตรฐาน YFHS และอำเภอที่ดำเนินงานตาม

มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ระดับอำเภอ 

          - พัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาทางเลือกแก่หญิงท่ีตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

         - สร้างและขยายเครือข่ายผู้ให้บริการและหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และระบบสง่ต่อภายใน/ระหว่าง

3.1 ✓ ✓ ✓ ✓ 



๒๐๘ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

กิจกรรมสำคัญ (Key Activity)/ กิจกรรมย่อย (Activity) 
สอดคล้องกับมาตรการ 

(ตามข้อ 1.2) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส) (✓) 

1 2 3 4 

เขตสุขภาพ 

        - พัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine Model) 

2.2 การถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดสำคัญโครงการ/แนวทางการดำเนินงาน : (การถ่ายทอดเป้าหมายลงศูนย์อนามัยในการขับเคลื่อนในพ้ืนที่) 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ/      

ตัวชี้วัดโครงการ 

ผลงาน/

เป้าหมาย 

การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 สสม. ศอช.  ศท. 

1. อัตราคลอดมีชีพในหญิง

อายุ 10 – 14 ปี         

ต่อประชากรหญิงอายุ       

10 – 14 ปี พันคน 

ผลปี 64 

(ณ 16 พ.ย.64) 

1.25 1.23 1.12 0.92 1.34 1.36 0.98 1.09 1.14 0.83 0.95 0.45    

ผลปี 65 

(ณ 16 ก.ค.65) 

1.19 1.26 1.20 1.15 1.08 1.25 0.46 0.80 0.88 1.31 0.64 0.62    

เป้าปี 66 1.00 1.06 1.01 0.97 0.91 1.06 0.39 0.67 0.74 1.10 0.54 0.52    

2. อัตราคลอดมีชีพในหญิง

อายุ 15–19 ปี ต่อประชากร

หญิงอายุ  15 – 19 ปี พันคน 

ผลปี 64 

(ณ 16 พ.ย.64) 

24.36 29.04 25.33 24.67 29.31 30.13 20.64 26.22 26.47 27.51 26.66 21.63    

ผลปี 65 

(ณ 16 ก.ค.65) 

22.0 28.41 26.67 25.44 28.98 32.21 20.49 26.60 26.98 21.20 24.95 22.32    

เป้าปี 66 19.72 25.51 23.95 22.85 26.03 28.92 18.40 23.89 24.23 19.03 22.41 20.04    

3. ร้อยละของการตั้งครรภ์

ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 

20 ป ี

ผลปี 64 

(ณ 16 พ.ย.64) 

15.73 14.97 10.80 14.34 13.17 13.42 13.08 13.12 11.99 11.92 16.59 17.19    

ผลปี 65 

(ณ 16 ก.ค.65) 

14.69 15.22 12.25 16.06 13.92 13.43 12.80 13.82 12.94 13.72 14.41 16.10    
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ/      

ตัวชี้วัดโครงการ 

ผลงาน/

เป้าหมาย 

การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 สสม. ศอช.  ศท. 

เป้าปี 66 13.9

3 

14.4

3 

11.6

1 

15.2

3 

13.2

0 

12.7

3 

12.1

3 

13.1

0 

12.2

7 

13.0

1 

13.6

6 

15.2

6 

   

4. ร้อยละของหญิงอายุ

น้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับ

บริการคมุกำเนิดด้วยวิธี

สมัยใหม่ (Modern 

Methods) หลังคลอดหรือ

หลังแท้ง 

ผลปี 64 

(ณ 16 พ.ย.64) 

36.9

8 

45.1

5 

49.5

7 

31.1

5 

53.3

8 

73.7

1 

35.9

2 

16.9

1 

39.4

3 

29.9

6 

28.5

5 

24.0

4 

   

ผลปี 65 

(ณ 16 ก.ค.65) 

37.3

3 

40.0

8 

48.3

7 

33.6

0 

52.5

8 

70.5

6 

35.8

5 

16.3

0 

42.6

2 

22.0

0 

21.3

0 

18.2

6 

   

เป้าปี 66 69.2

5 

56.0

4 

64.3

3 

65.5

2 

68.5

4 

71.0

0 

67.7

7 

64.1

8 

58.5

6 

69.8

8 

69.1

8 

66.1

4 

   

สรุปแนวทางการ

ดำเนินงาน  

(Action plan) 

ภายใต้กรมอนามัย 

ส่วนกลาง  
1. ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตรต์ามพระราชบญัญัติการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ระดับชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานเชิงนโยบายตามพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564 และรา่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจ
และรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ตามมาตร 305 (5) 
3. ประเมินผลการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564 
4. พัฒนา ขยายผล และต่อยอดการใช้งาน Line Official Teen Club ในการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพและเข้าถึงบริการของวัยรุ่น 
5. พัฒนาระบบและการเช่ือมต่อการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อวัยรุ่นให้ไดร้ับบริการสุขภาพและ
อนามัยการเจริญพันธ์ุตามสิทธิและประเด็นปัญหาพัฒนาศักยภาพ/สร้างแกนนำวัยรุ่นและ

ส่วนภูมภิาค 
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
ระดับจังหวดัและกรุงเทพมหานคร 
2. รณรงค์สร้างกระแส สื่อสาร และประชาสัมพันธ์การ
เสรมิสร้างความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และ
การเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ุของ
วัยรุ่นและเยาวชน ผ่าน Line Official Teen Club 
3. ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานประสานการดูแล
ช่วยเหลือวัยรุ่นระดบัจังหวัด 
4. ช้ีแจงและประสานภาคเีครือข่ายให้มีการเก็บรวบรวม 
บันทึก และใช้ประโยชน์จากฐานขอ้มูลตัวช้ีวัดและ
ฐานข้อมูลกลางดา้นการป้องกันและแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
5. พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการยาฝังคุมกำเนดิ 



๒๑๐ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ/      

ตัวชี้วัดโครงการ 

ผลงาน/

เป้าหมาย 

การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 สสม. ศอช.  ศท. 
เยาวชนให้มีความรอบรู้และเป็นท่ีปรึกษาด้านสุขภาพและอนามัยการเจรญิพันธ์ุ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายใน         
การให้บริการด้านอนามยัการเจรญิพันธ์ุแก่วัยรุ่นและเยาวชน (การให้บริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร, 
การให้บริการฝังยาคมุกำเนิด, การให้คำปรึกษาทางเลือกแก่หญิงท่ีตัง้ครรภไ์ม่พร้อม, นวัตกรรม
ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย) 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร 
9. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ 
พ.ศ. 2563 และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 
10. พัฒนาระบบบริการวางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษาทางเลือกและบริการยตุิการตั้งครรภ์แก่
วัยรุ่นและหญิงท่ีตั้งครรภไ์ม่พร้อม 
11. พัฒนาระบบฐานข้อมลูตัวช้ีวดั/ฐานข้อมลูกลางด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
12. พัฒนากลไกการดูแลช่วยเหลอืวัยรุ่นให้ไดร้ับการดูแลช่วยหลือและส่งต่อตามประเด็นปัญหา
และตามสิทธิ  

13. พัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ ์

6. เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามโรงพยาบาลที่ดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน YFHS และอำเภอที่ดำเนินงานตาม
มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 
7. พัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาทางเลือกแก่หญิงท่ี
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
8. สรา้งและขยายเครือข่ายผู้ให้บริการและหน่วยบริการยุติ
การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และระบบส่งต่อภายใน/ระหว่าง
เขตสุขภาพ 

9. พัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภยัด้วยยา

ผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine Model) 

 
     2.3 การติดตามประเมินผล : (นำเป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ/เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัดที่ถ่ายทอด ตามข้อ 2.2 มากำกับติดตามอย่างเป็นระบบ) 

ระดับความสำเร็จ (small success) 
ไตรมาส 1 (3 เดือน) ไตรมาส 2 (6 เดือน) ไตรมาส 3 (9 เดือน) ไตรมาส 4 (12 เดือน) 

1. มีการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
(GSHPS โควิด-19 เด็กไทยใน

1. มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ชอง
ข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียนตาม
หลักประกันสุขภาพ 1 เรื่อง 

1. มีผลงานการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สู่สากล  
1 เรื่อง 

1. เด็กอายุ 6-14 ปี เริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน
ร้อยละ 10   
2. เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย ไม่เกินร้อยละ 5 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ระดับความสำเร็จ (small success) 
ไตรมาส 1 (3 เดือน) ไตรมาส 2 (6 เดือน) ไตรมาส 3 (9 เดือน) ไตรมาส 4 (12 เดือน) 

ศตวรรษท่ี 21 10 อ ก้าวท้าใจ 
โภชนาการ ทันตสุขภาพ เด็กไทย
สายตาดี) อย่างน้อย 5 เรื่อง 
2. มีมาตรฐานการจัดการอาหารและ
โภชนาการในสถานศึกษา (นำร่อง)  
1 เรื่อง 
3. มีมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับมาตรฐานสากล 1 เรื่อง 

2. บุคลากรทางการศึกษาและฝ่าย
สาธารณสุขได้รับการเพ่ิมพูนสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน GSHPS จำนวน  
1,000 คน  
3. มีการขับเคลื่อนกลไกการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับจังหวัดและกทม. อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 ครั้ง 

2. มีผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ยกระดับเป็น
นโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือกฎหมาย  
1 เรื่อง  
3. มีกิจกรรมสื่อสารความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ผ่าน Line Official  Teen 
Club ศูนย์อนามัยทุกแห่ง (13 แห่ง) 
 

3. เด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากและวางแผนการรักษา ร้อยละ 50  
4. โรงเรียนในกลุ่มเปราะบางได้รับบริการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 50 
5. วัยรุ่นเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญ
พันธุ์ (≥ร้อยละ 60)  
6. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 
20 ปี (ไม่เกิน 13.5)  

2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2566 

• วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ในด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 
2. เพ่ือขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนและโรงเรียนไปพร้อม ๆ กัน 
3. เพ่ือผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการ  พัฒนาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอ่ืน   

เพ่ือนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
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• เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (ชื่อ.../หน่วยนับ/ค่าเป้าหมาย) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ป ี2566 
1. เด็ก เยาวชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 50 

2. สถานศึกษาในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ แห่ง 440 
3. นักเรียนมีภาวะเตี้ย ไม่เกินร้อยละ 5 
4. สามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน  ไม่เกินร้อยละ 10 
• กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ 

1. เด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา (หญิงตั้งครรภ์) เด็ก 0-3 ปี เด็กปฐมวัย นักเรียนประถม-มัธยม สามเณรในสถานศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมายโครงการตามพระราชดำริ กพด. 
2. นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง แกนนำชุมชน และบุคลากรต้นสังกัดสถานศึกษาส่วนกลางส่วนภูมิภาค รวมถึงภาคี

เครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน  
3. บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนเป้าหมายในโครงการตามพระราชดำริ เช่น รพ.สต. , รพช., สสอ. , สสจ. , รพท.. รพศ., ศอ. และสถานบริการ

สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่เป้าหมายของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่เป้าหมายตามพระราชดำริ  จำนวน  887 แห่ง ใน 52 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่  

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน      จำนวน  222   แห่ง 
- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำนวน  225  แห่ง 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง   จำนวน  282   แห่ง 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม      จำนวน  70     แห่ง 
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม    จำนวน  20      แห่ง 
- โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต., อบจ.)  จำนวน  9       แห่ง 
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ    จำนวน  30  แห่ง 
- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร     จำนวน  29   แห่ง 



๒๑๓ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ้ืนที่เป้าหมายตามพระราชดำริ 52 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด นครนายก ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และกรุงเทพมหานคร 

• ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลด้านส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนเป็นศูนย์บริการความรู้ ถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีการพัฒนา ตลอดจนการเตรียมพร้อม ก้าวไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อาทิ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 และสังคมดิจิตอลต่อไป 

• แผนการดำเนนิงาน (Action plan) 

กิจกรรมสำคัญ (Key Activity)/กิจกรรมย่อย (Activity) 
สอดคล้องกับมาตรการ 

(ตามข้อ 1.2) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส) 

(✓) 

1 2 3 4 

1.1 ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลแวดล้อมสู่การขยายผลพัฒนาสู่ชุมชนในถ่ินทุรกันดาร 1.1, 1.2, 2.1 2.2  ✓ ✓   

1.2 ประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารสู่การขยายผลพัฒนาสู่ชุมชน ปี 2566 “เพิ่มมูลคา่

นวัตกรรมสุขภาพขยายการพัฒนาสู่ชุมชน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting (ทูลเชิญเสด็จ) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 

3.1 . 3.3  

 ✓   

1.3 ขับเคลื่อนและขยายผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ (Active Learning) ในโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน 3.1. 3.2, 3.3 ✓    

1.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร  ✓ ✓   

1.5 เพิม่พูนความรูสุ้ขภาพและทกัษะการให้บริการสุขภาพนักเรยีนและอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 3.1 3.2  ✓ ✓ ✓  

1.6 ส่งเสริมการจัดบริการคณุภาพอาหารกลางวันเชิงเกษตร สุขอนามัย และสุขาภิบาลอาหารโรงเรยีนในถิ่นทุรกันดารตามแนววิถีชีวิตใหม ่ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ✓ ✓ ✓  

1.7 เสรมิพลังตดิตามและประเมนิผลการดำเนินงานโครงการในพ้ืนท่ีทุรกันดารห่างไกล 1.1 1.3 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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2.2 การถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดสำคัญโครงการ/แนวทางการดำเนินงาน : (การถ่ายทอดเป้าหมายลงศูนย์อนามัยในการขับเคลื่อนในพ้ืนที่) 

• แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2566 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ/ตัวชี้วัด

โครงการ 

ผลงาน/เป้าหมาย   การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 สสม. ศอช. ศตป. 

โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 

(กพด.) ได้รับการพัฒนาด้าน

ส่งเสริมสขุภาพ และอนามัย

สิ่งแวดล้อม (แห่ง)  

ผลปี 64 60 69 - 35 25 22 3 91 12 29 20 46 10 109 - 
ผลปี 65 
(รอบ 9 เดือน) 

60 69 - 35 25 22 3 91 12 29 20 46 10 109 - 

เป้าปี 66 
 

109 
 

78 
 

- 
 

35 
 

29 
 

22 
 

4 
 

91 
 

12 
 

30 
 

20 
 

65 
 

31 
 

49 
 

440 
 

สรุปแนวทางการดำเนินงาน  

(Action plan) 

ภายใต้กรมอนามัย 

ส่วนกลาง  

1. ขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาสุขภาพอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนขยายการพัฒนาสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร 

2. พัฒนารูปแบบการจัดบริการคณุภาพอาหารกลางวันเชิงเกษตร สุขอนามัย และสุขาภิบาลอาหาร

โรงเรียนในถ่ินทุรกันดารตามแนววถิีชีวิตใหม่ 

3. สรา้งความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย และอนามยัสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนขยายการพัฒนาสู่ชุมชนครัวเรือนในถ่ินทุรกันดาร 

4. สรา้งโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการส่งเสรมิสุขภาพ สุขอนามัย และสุขาภิบาลอาหาร

แก่โรงเรียนในถ่ินทุรกันดารตามแนววิถีชีวิตใหม่ ผ่านดิจิทัล 

5. รณรงค์การสรา้งความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารสู่โรงเรยีน

ส่งเสริมสุขภาพ และขยายผลสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 

6. บูรณาการติดตามและประเมินผลารส่งเสรมิสุขภาพ สุขอนามัย และสุขาภิบาลอาหารของกลุม่กลุม่เด็ก

และเยาวชนในพ้ืนท่ีทุรกันดารห่างไกลมาก 

ส่วนภูมภิาค 

1.เพิม่ขีดความสามารถครูในการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัย

แม่และเด็กในพืน้ที่ห่างไกล พัฒนาการเดก็ นักเรยีนแกนนำดา้น

สุขภาพ สุขภาพเดก็วัยเรยีนและสามเณร และอนามัยสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนขยายการพัฒนาสู่ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ

นักเรียน ผลงานเด่น หรือแนวปฏบิัติที่ดีของโรงเรยีนขยาย

การพัฒนาสู่ชุมชนตามแนววิถีชีวิตใหม่ พร้อมสร้างขวัญ

กำลังใจ ประกาศเกยีรติคุณ 

3. ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริม

สุขภาพ และการแกไ้ขปัญหาด้านสุขภาพในโรงเรียนร่วมกับ

ชุมชน และรายงานผล 
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3) โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา  

• วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือให้เด็กและประชาชนในพ้ืนที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. เพ่ือให้เด็กและประชาชนในพ้ืนที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนามีสุขภาพอนามัยที่ดี มีภาวะโภชนาการที่ดี และสุขาภิบาลแวดล้อมครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ 

• เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (ชื่อ.../หน่วยนับ/ค่าเป้าหมาย) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ป ี2566 
1. เด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาได้รับการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 50 

2. พ้ืนที่เป้าหมายของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ชุมชน 9 
3. เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 
4. เด็กวัยเรียนในพ้ืนที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนามีสุขภาพดี ร้อยละ 80 
5. ครัวเรือนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 80 

• กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ 

  เด็กอายุ 0-5 ปี (เด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี เด็กปฐมวัย) เด็กนักเรียนประถมศึกษา และเด็กนักเรียนประถมศึกษา เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา และ
ประชาชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

• ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาได้รับการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและสภาวะอนามัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพ เสริมสร้างให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ อันจะส่งผล
ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ มุ่งหวังให้มีภาวะโภชนาการดี สุขอนามัยดี สุขภาพแข็งแรง มีความเป็นอยู่ที่ดี ดำรงกิจวัตรประจำวันในชีวิตอย่างเป็นสุข และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ภัยคุกคามด้านสุขภาพท่ีต้องเผชิญ 
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• แผนการดำเนนิงาน (Action plan) 

กิจกรรมสำคัญ (Key Activity) / กิจกรรมย่อย (Activity) 
สอดคล้องกับมาตรการ 

(ตามข้อ 1.2) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) (✓) 

1 2 3 4 

1.1. เพิ่มขีดความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและประชาชนในพ้ืนท่ีภูฟ้าพัฒนา 1.1 1.2 1.3 ✓    

1.2 เสรมิสร้างสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างความรอบรูด้้านสุขภาพและพัฒนา

สุขาภิบาลแวดล้อมครัวเรือนในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา 

3.1    ✓   

1.3 ถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา 4.1  ✓   
 

แบบฟอร์ม การทบทวนยทุธศาสตร์/สถานการณ์การดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
และจัดทำแผนปฏิบัตกิารกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเด็นการดำเนินงาน : ส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 
Cluster/หน่วยงาน     : กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ  

1. การทบทวนยุทธศาสตร์/สถานการณ์การดำเนนิงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย  
 1.1 สถานการณ์และผลการดำเนินงาน :  
  จากการศึกษาอัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพของมารดาและเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่พัฒนาเพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กลุ่มสนับสนุนวิชาการและ
การวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2562) พบว่า มารดาช่วงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่รับบริการฝากครรภ์ร้อยละ 95.24 มาฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ร้อยละ 
43.96 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการประเมินความเสี่ยงร้อยละ 64.00 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 51.00 ได้รับวิตามินไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก ร้อยละ 91.76 และกิน
วิตามินเสริมโฟลิก ไอโอดีนและธาตุเหล็กทุกวันร้อยละ 83.33 ซึ่งการให้บริการ 4 รายการ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย สำหรับความครอบคลุมการได้รับบริการเด็กปฐมวัย ตามสิทธิ
ประโยชน์ พบว่า ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 7.04 เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเพียง ร้อยละ 58.97 และพบเด็กปฐมวัยมีปัญหาช่องปาก 
ร้อยละ 49.21 การได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กร้อยละ 44.09 โดยสรุป เด็กปฐมวัยได้รับบริการไม่บรรลุตามเป้าหมาย และพบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 65.40 
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พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 34.60 พบว่า พัฒนาการด้านภาษาและการใช้ภาษา พบสงสัยล่าช้ามากที่สุดร้อยละ 31.44 รองลงมาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัวร้อยละ 
17.84 ซึ่งพัฒนาการทั้ง  2 ด้าน เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และสติปัญญาของเด็ก (จินตนา พัฒนพงศ์ธร  และอาริสรา  ทองเหม, 2561)  ส่วนปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ภาวะทุพโภชนาการ ทั้งในส่วนของการขาดและโภชนาการเกิน  พ่อแม่  ผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม ขาดการ
เตรียมความพร้อมระหว่างรอยเชื่อมต่อ ช่วงปฐมวัยไปยังระดับประถมศึกษา จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเด็กปฐมวัย ในพ้ืนที่พัฒนา เพ่ือความมั่นคง ในพ้ืนที่ชายแดนอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ มีแนวโน้มของปัญหาพัฒนาการล่าช้า หากเด็กไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมก่อนอายุ 5 ปี อาจกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน  “อ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น” ทำให้เสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษา เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมอ่ืนๆ ตามมา เช่น ความรุนแรง เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งการปลูก การผลิต การเสพ 
การลำเลียงและการค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  
  จากข้อมูลข้างต้น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นควรดำเนิน โครงการ “เสริมสร้างครอบครัวรอบรู้ “เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ” ด้านสุขภาพ ในพ้ืนที่พัฒนา
เพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขตกองทัพภาคท่ี 3” เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการและองค์ความรู้ต่างๆ ด้านสุขภาพ ให้กับครอบครัวและชุมชนอย่างทั่วถึง 
ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์    

1.2 การทบค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/มาตรการดำเนินงาน : (จากสถานการณ์/ผลดำเนินงาน นำไปสู่ทบทวนค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/มาตรการดำเนินงาน) 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายป6ี6 กลยุทธ์ มาตรการ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ  
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถป้องกัน และลดโรคที่สามารถ
ป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ จิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

1. ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรม
และลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

 1.1 เพ่ิมพูนความรู้ทักษะความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ“เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ”สำหรับ
ครอบครัว กลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่ชายแดน
เข้าถึงยาก ตัวช้ีวัดที่ 1 : ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

“การเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัย”  
ร้อยละ 70 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
พ้ืนที่ชายแดนเข้าถึงการบริการส่งเสริมและ
ป้องกันโรค 

ร้อยละ 80 2. สร้างเสริมสุขภาวะในทุก
นโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ

2.1  ยกระดับการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข
เป็นแหล่งเรียนรู้ “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายป6ี6 กลยุทธ์ มาตรการ 
สุขภาพของประชาชน  ปฐมวัย” ของพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก จัดบริการที่

ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน  
ตัวช้ีวัดที่ 3 : จำนวนสถานบริการสาธารณสุขมี
การจัดบริการที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ประชาชน 

1 แห่ง/ตำบล 
ในพ้ืนที่ พมพ. 

2.2 พัฒนารูปแบบ ประเมินผล รวมทั้ง กำกับ
ติดตามการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
“เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ” ในพ้ืนที่ชายแดน 

 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 2.1 โครงการสำคัญ : (แปลงกลยุทธ์/มาตรการ ตามข้อ 1.2 สู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม ในการขับเคลื่อนการทำงานโดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมดำเนินงานรองรับ) 
  1) โครงการ : “เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ” ด้านสุขภาพ ในพ้ืนที่พัฒนาเพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิเบศร         
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขตกองทัพภาคท่ี 3 

• วัตถุประสงค์โครงการ 
1 . ส่งเสริมบทบาท พ่อแม่ แกนนำชุมชน ครู ครูพ่ีเลี้ยง ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย 

 2. พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุข ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ “การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามวัย”  
        3. พัฒนารูปแบบ ประเมินผล รวมทั้งกำกับติดตาม การดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ “การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”    
2. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ (ชื่อ.../หน่วยนับ/ค่าเป้าหมาย) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2565 
1. ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง พ้ืนที่ชายแดน ได้รับการพัฒนาเป็นครอบครัวต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ “เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ” ครอบครัว 500 
2. สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบสร้างความรอบรู้เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ” ในพ้ืนที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงในพ้ืนที่
ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   

แห่ง/ตำบล 1 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2565 
3. เด็กได้รับการตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้าและได้รับส่งเสริมพัฒนาการและการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

คน 500 

4. นวัตกรรม เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ ในพื้นชายแดน เรื่อง 1 
5. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนเข้าถึงยาก ร้อยละ 70 

• กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ 
 ประชาชนทุกกลุ่มวัย ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรด้านการสาธารณสุขจากส่วนกลาง ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่พัฒนาเพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ เขตกองทัพภาค 3   
• ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง พ้ืนที่ชายแดนในพ้ืนที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการ 
พ้ืนฐานและองค์ความรู้ต่างๆทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างทั่งถึงเป็นธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสและการเข้าถึงบริการเป็นครอบครัว
ต้นแบบเลี้ยงดูลูกตาม“คำสอนพ่อ’ ส่งผลเข้าถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร้อยละ 70 ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยพร้อมเรียนรู้ มีทักษะสุขภาพ ทักษะ
ชีวิต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 2. รายงานแนวทางการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก “เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ” ในพ้ืนที่ชายแดน จำนวน 1 เรื่อง 
• แผนการดำเนนิงาน (Action plan) 

กิจกรรมสำคัญ (Key Activity) / กิจกรรมย่อย (Activity) 
สอดคล้องกับ

มาตรการ 
(ตามข้อ 1.2) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
(ไตรมาส) (✓) 

1 2 3 4 
กิจกรรมสำคัญ : ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ      
1. ยกระดับการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขให้มีการจัดบริการที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ “เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ”  1.1 ✓ ✓   
2. เพ่ิมพูนทักษะพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก แกนนำชุมชน ครู ครูพ่ีเลี้ยง ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ “เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ” 2.1 ✓ ✓   
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กิจกรรมสำคัญ (Key Activity) / กิจกรรมย่อย (Activity) 
สอดคล้องกับ

มาตรการ 
(ตามข้อ 1.2) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
(ไตรมาส) (✓) 

1 2 3 4 
สำหรับครอบครัว กลุ่มเปราะบางพ้ืนที่ชายแดน 
3.พัฒนารูปแบบ  ประเมินผล การดำเนินงานเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ   ในพ้ืนชายแดน  2.2 ✓ ✓   

 

2.2 การถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดสำคัญโครงการ/แนวทางการดำเนินงาน : (การถ่ายทอดเป้าหมายลงศูนย์อนามัยในการขับเคลื่อนในพ้ืนที่) 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ/ 

ตัวชี้วัดโครงการ 

ผลงาน/

เป้าหมาย 

การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 สสม. ศอช. ศท. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ครอบครัวมีความรอบ

รู้ด้านสุขภาพ “การเลี้ยงดูเด็กตาม

ช่วงวัย” 

ผลปี 64                

ผลปี 65                

เป้าปี 66  70              70  

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละประชาชนกลุ่ม

เปราะบาง พื้นที่ชายแดนเข้าถึงการ

บริการส่งเสริมและป้องกันโรค 

ผลปี 64                

ผลปี 65                

เป้าปี 66 80              80  

ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนสถานบริการ

สาธารณสุขมีการจดั บริการที่

ส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสุขภาพ

ประชาชน 

ผลปี 64                

ผลปี 65                

เป้าปี 66 1 แห่ง/

ตำบล 

            1 แห่ง/

ตำบล 

 

สรุปแนวทางการดำเนินงาน 

(Action plan) 

ส่วนกลาง 

1. กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ด้านทกัษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับ

ส่วนภูมภิาค 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพฒันาศักยภาพ ด้านทักษะความรอบรู้ด้าน
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ/ 

ตัวชี้วัดโครงการ 

ผลงาน/

เป้าหมาย 

การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 สสม. ศอช. ศท. 

ภายใต้กรมอนามัย ประชาชน กลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีชายแดนเข้าถึงยาก  

2. พัฒนาสื่อที่เป็นเหมาะสมต่อความรอบรูด้้านสุขภาพ สำหรับครอบครัว กลุ่ม

เปราะบางในพ้ืนท่ีชายแดนเข้าถึงยาก 

3. จัดทำเมาตราฐานการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขมีการจดับริการที่ส่งเสรมิ

ความรอบรูด้้านสุขภาพ.  

4. กำกับติดตามการดำเนินงานสรา้งความรอบรูด้้านสุขภาพ ในพื้นที่ชายแดน

เข้าถึงยาก  

สุขภาพสำหรับประชาชน กลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีชายแดนเข้าถึงยาก  

2. ร่วมออกแบบพัฒนาสื่อที่เป็นเหมาะสมต่อความรอบรูด้้านสุขภาพ 

สำหรับครอบครัว กลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีชายแดนเข้าถึงยาก 

3. ร่วมจดัทำมาตรฐานการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการที่

ส่งเสริมความรอบรูด้้านสุขภาพ 

4. ร่วมกำกับติดตามการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพ ในพื้นที่

ชายแดนเข้าถึงยาก 

แนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกบั

เครือข่ายในพื้นที ่

 

สสจ. 

1. ขับเคลื่อน และดำเนินการใหส้อดรับกับการ

สร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพ สำหรับประชาชน  

2. สรรหาบุคคลเพื่อเป็น อาสารอบรู้สุขภาพ” ใน

การเป็นผูเ้ฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ในชุมชน       

3. สนบัสนุนให้ครอบครัวกลุม่เปราะบางในพ้ืนท่ี

ชายแดนเข้าถึงยาก เข้าถึงข้อมูลทีถู่กต้อง และ

เหมาะสมต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

4. พัฒนาสถานบริการสาธารณสขุมีการจัดบริการที่

ส่งเสริมความรอบรูด้้านสุขภาพ 

 

พชอ./สสอ. 

1. ขับเคลื่อน ร่วมวางแผนและสนบัสนุน การสร้างความ

รอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับประชาชน      

2. สนับสนุนให้บุคคลเพื่อเป็น อาสารอบรูสุ้ขภาพ” ใน

การเป็นผูเ้ฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ในชุมชน       

3. สนับสนุนการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขมีการ

จัดบริการที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ. 

4. ร่วมกำกับติดตามการดำเนินงานสร้างความรอบรู้

ด้านสุขภาพ ในพื้นทีช่ายแดนเข้าถึงยาก  

อปท. 

1. สนับสนุนการดำเนินงานสร้างความรอบรู้

ด้านสุขภาพ สำหรับประชาชน      

2. สรา้งระบบสื่อสาร ผลักดันแผนงาน/

โครงการสร้างความรอบรูด้้านสุขภาพ  

3. สรา้งความเข้มแข็งของความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ ในกลุ่มเปราะบาง  กลุ่มดอ้ยโอกาส 

ในพื้นที่ชายแดนเข้าถึงยาก 
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 2.3 การติดตามประเมินผล : (นำเป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ/เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัดที่ถ่ายทอด ตามข้อ 2.2 มากำกับติดตามอย่างเป็นระบบ) 
ระดับความสำเร็จ (small success) 

ไตรมาส 1 (3 เดือน) ไตรมาส 2 (6 เดือน) ไตรมาส 3 (9 เดือน) ไตรมาส 4 (12 เดือน) 
1. กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
ทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับ
ประชาชนกลุ่ ม เป ราะบ างใน พ้ื น ที่
ชายแดนเข้าถึงยาก  
2. พัฒนาสื่อที่เป็นเหมาะสมต่อความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ สำหรับครอบครัว กลุ่ม
เปราะบางในพ้ืนที่ชายแดนเข้าถึงยาก 
3. จัดทำเมาตราฐานการพัฒนาสถาน
บริการสาธารณสุขมีการจัดบริการที่
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
4. พัฒนารูปแบบการประเมินผล            
การดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ในพื้นที่ชายแดนเข้าถึงยาก
รวมทั้งกำกับติดตามประเมินผลโครงการ  

1. ขั บเคลื่ อนและผลั กดั นการพั ฒนา
ศักยภาพด้านทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
สำหรับประชาชน กลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่
ชายแดนเข้าถึงยาก  
2. จัดงานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับครอบครัว 
กลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่ชายแดนเข้าถึงยาก 
3. ประสาน สสจ. ให้พัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขมีการจัดบริการที่ส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ  
4. ดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในพ้ืนที่ ชายแดนเข้าถึงยาก ในระดับ
บุคคลและองค์กร 
 
 

1. ขั บ เคลื่ อนและผลั กดั นการพั ฒ นา
ศักยภาพด้านทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
สำหรับประชาชน กลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่
ชายแดนเข้าถึงยาก  
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ ในพ้ืนที่ชายแดนเข้าถึงยาก 
3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุข มีการจัดบริการที่ส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ  
4. กำกับติดตาม ดำเนินงานสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ ในพ้ืนที่ชายแดนเข้าถึง
ยากใน ระดับบุคคลและองค์กร 
 
 

1. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่
ชายแดนเข้าถึงยาก ร้อยละ 70 
2. ร้อยละประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
พ้ืนที่ชายแดนเข้าถึงการบริการ
ส่งเสริมและป้องกันโรค ร้อยละ 80 
3. สถานบริการสาธารณสุขมีการ
จัดบริการที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพประชาชน  1 แห่ง/ตำบล 
 
 
 

 
*** กรุณาส่งข้อมูลให้กองแผนงาน กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ทาง e-mail : planningpolicy@anamai.mail.go.th 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรา ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. สถานการณ์ (Situation) 

 จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ปี 2561 เป็นปีที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยมีจำนวน
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ปี 2560 - 2564 จำนวน 18, 3, 3 และ 4 รายตามลำดับ และมีจำนวน
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ (Encephalitis unspecified death; A86) ซึ่งมีอาการทาง
สมองคล้ายคลึงกับโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6, 7, 9, 3 รายตามลำดับ สำหรับการตรวจพบเชื้อในสัตว์มีร้อยละ 
15.31, 5.15 3.35 และ 3.12 ตามลำดับ    

 จากสถานการณ์ในปี พ.ศ.2565 (ณ 9 ธันวาคม 2565) มีตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 
4,138 ตัวอย่าง พบผลบวก 218 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของตัวอย่างทั้งหมด สำหรับ 10 จังหวัดที่พบ
ผลบวกสูงสุด ได้แก่  จังหวัดชลบุรี  (90) สงขลา (16) ฉะเชิงเทรา (14) อุบลราชธานี  (12) สระแก้ว (12) 
สมุทรปราการ (12) ระยอง (8) บุรีรัมย์ (6) พัทลุง (5) สุรินทร์ (5) สัตว์ที่พบโรคส่วนใหญ่เป็นสุนัข (91.24%) 
รองลงมาเป็นโค (6.45%) แมว (0.92%) ตัวอย่างที่ส่งตรวจไม่ทราบว่ามีเจ้าของ (37.31%) มีเจ้าของ (31.34%) 
ไม่มีเจ้าของ (31.34%) ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีน (64 %) ไม่ได้ฉีดวัคซีน (25.5%) ฉีดวัคซีน (10.5%)  

 สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน พบว่า แนวโน้มการพบผู้เสียชีวิตคงที่ตั้งแต่ปี 2562 โดย
ผู้เสียชีวิตระหว่างปี 2561-2565 อายุเฉลี่ยอยู่ในกลุ่มวัยทำงาน 40.36 (2-67 ปี) ระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 4.2 
เดือน (ต่ำสุด 15 วัน สูงสุด 12 เดือน) ส่วนใหญ่ไม่เข้ารับวัคซีน สุนัขเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทุกรายและ
สุนัขทุกตัวไม่มีตัวใดที่ส่งตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้า สอดคล้องกับข้อมูลที่พ้ืนที่พบโรคในคนบางแห่งยังไม่เคยตรวจพบ
โรคในสัตว์ ซึ่งบ่งบอกถึงความครอบคลุมของการการส่งตรวจตัวอย่างโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่ยังไม่ครอบคลุมพอ 
นอกจากนี้ จากวิกฤติสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ส่งผลกระทบต่อความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อย่างเห็นได้ชัด จึงมีโอกาสที่จะพบโรคในสัตว์เพ่ิมมากขึ้น และอาจถ่ายทอดเชื้อสู่คนได้ 
ทำให้พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ิมมากขึ้น ดังที่พบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าสูงที่สุดในรอบ 10 ปี
ในปี 2561 ถึงแม้ว่า จำนวนผู้เสียชีวิตในปีที่ผ่านมาจะมีไม่มาก แต่เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคท่ีสำคัญทาง

กระทรวงสาธารณสขุด าเนนิการ ภายใตแ้ผนบรูณาการยทุธศาสตรท์ี ่3  
        : ดา้นการเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุ และดแูลรกัษาโรคพษิสนุขับา้ในคน   
          ต ัง้แตปี่ 2564 – 2568 (โครงการ 5 ปี)  
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สาธารณสุขผู้ติดเชื้อที่มีอาการแล้ว จะเสียชีวิตทุกรายไม่มีทางรักษา และจากสถิติ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 -
2564) จากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) มีผู้ถูกสุนัขกัดมารับวัคซีนจำนวน 1,731,690 ราย แต่
ละรายต้องรับวัคซีนเป็นชุด 3-5 เข็ม ประกอบกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ข้อตกลงในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน 

 ปี 2573 (ค.ศ. 2030) สำหรับประเทศไทยดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี ระยะที่ 2 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2568 จึงเป็นที่จะต้องมี        
การเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งเร่งรัดการสร้างและประเมิน
พ้ืนที่ปลอดโรคอย่างต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในคน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานโรค
พิษสุนัขบ้าของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุม
โรค มีการดำเนินงานตาม 6 กลยุทธ์หลัก เพ่ือไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เน้นการค้นหาติดตามให้
ประชาชนผู้ถูกสัมผัสสัตว์สงสัยทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
แนวทางเวชปฏิบัติและประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกัน ลดการถูกสัตว์กัด ข่วน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประชาชน
กลุ่มเสี่ยง 
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2. พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย (Target) 

      

3. เป้าหมายและตัวชี้วัด (Goal)  

เป้าหมาย มาตรการ/ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

Baseline 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เป้าหมาย : การลดโรคและภัยสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรค 
พิษสุนัขบ้า 

            0             0            0             0             0            0   
3      

มาตรการที่ 1 ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้สัมผัสโรคได้รับ 
วัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ  
(ต้องคำนวณจากการสอบสวนรายงาน 
สัตว์ตรวจให้ผลวก ครบทุกเหตุการณ์) 

100 100 100 100 100 100 

100      

มาตรการที่ 2 ขับเคลื่อนการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า 
ตัวช้ีวัด : อำเภอปลอดโรค (*อำเภอใหม่  
หมายถึง อำเภอที่ประกาศใน  
ปีงบประมาณ 2566) 

Quick Win 1 เขต 

1 อำเภอ

ใหม*่ 

    

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของอำเภอประเมินผ่าน
เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้าด้านสาธารณสุข 

440 
อำเภอ 

ร้อยละ 30 

ของจำนวน

อำเภอทั้งหมด 

50 70 90 100 

ตัวชี้วัด : รอ้ยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การ
ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน

ตัวชี้วัดใหม่ ร้อยละ 70  

ของอำเภอ

80 90 100 100 

    พ้ืนที่การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งโดยอ้างอิง
จากสถานการณ์โรคย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2563 – 2565*) ดังนี้ 
พื้นที่เสี่ยงสูง (สีแดง) : 15 จังหวัด  เป็นพ้ืนที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า หรือ พบสัตว์พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า มีการกระจายตัว
มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนอำเภอท้ังหมด ในจังหวัดนั้นๆ  
พื้นที่เสี่ยง (สีเหลือง) : 32 จังหวัด 69 อำเภอ เป็นพ้ืนที่ในระดับ
อำเภอที่มีการพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 
พื้นที่เฝ้าระวัง (สีฟ้า) : 62 จังหวัด 677 อำเภอ เป็นพ้ืนที่ใน
ระดับอำเภอที่ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และ ไม่พบเชื้อโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
 

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
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เป้าหมาย มาตรการ/ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

Baseline 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน เพ่ือสนับสนุน
การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ทั้งหมด 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 
ที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ของจำนวน 

ผู้สมัผสัโรคพิษ

สุนัขบ้า 

100 100 100 100 

 

แผนงานการดำเนนิงานป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 

เป้าหมาย : 
 1. พื้นที่ : ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
  เกณฑ์กำหนดพ้ืนที่เสี่ยง อ้างอิงจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2563 –2565) ดังนี้ 

❖ พ้ืนที่เสี่ยงสูง (สีแดง) เป็นพ้ืนที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า หรือ พบสัตว์พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า   
มีการกระจายตัวมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนอำเภอทั้งหมด ในจังหวัดนั้นๆ 

❖   พ้ืนที่เสี่ยง (สีเหลือง) เป็นพ้ืนที่ในระดับอำเภอที่มีการพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง  

❖ พ้ืนที่เฝ้าระวัง (สีฟ้า) เป็นพ้ืนที่ในระดับอำเภอที่ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และไม่พบเชื้อ 
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  
 2. ประชากร : ประชาชนทุกคน 
  กลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้สัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าทุกราย หรือ ผู้ถูกสุนัข-แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้ำนม กัดข่วน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางที่กำหนด 

❖ กลุ่มท่ีเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ผู้สัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าทุกราย  
❖ กลุ่มท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ผู้ถูกสุนัข-แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกัด ข่วน 

  บุคลากรกลุ่มเสี่ยง กรมควบคุมโรคได้กำหนดให้มีการพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กลุ่ม
คนที่มีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนตามแนวทางเวชปฏิบัติ ดังนี้ 

❖ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า หรือเจ้าหน้าที่ชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า 
❖ สัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 
❖ อาสาสมัคร ผู้ที่มีส่วนร่วมในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในภาคสนาม 
❖ บุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข 

มาตรการสำคัญ : 
 มาตรการที่ 1 : การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
  1) จัดทำแผนการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรับมือเมื่อมีโรคในพ้ืนที่  
  2) ติดตามสถานการณ์โรคในสัตว์อย่างใกล้ชิด  
  3) สนับสนนุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบป้องกันโรคลว่งหน้า (PrEP) ให้แก่บคุลากรกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที ่
  4) สร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชน ด้วยการสื่อสารการตลาดทางสังคม (Social marketing)  
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  5) สื่อสารความเสี่ยง เพื่อเพ่ิมความตระหนักแก่ประชาชน 
  6) สร้างเครือข่าย บูรณาการการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกัน 
 มาตรการที่ 2 : มาตรการควบคุมโรค (มาตรการ 1-2-3) 
  1) การควบคุมโรคเมื่อพบผู้เสียชีวิต 1 ราย หรือสัตว์ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 1 ตัว 
   1 หมายถึง เริ่มดำเนินการสอบสวนเมื่อมีสัตว์ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า 1 ตัว หรือ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย 
   2 หมายถึง ค้นหาผู้สัมผสัโรค พ้ืนที่รับผิดชอบและประสานเครือข่าย สื่อสารประชาสัมพันธ ์ภายใน 2 วนั 
   3 หมายถึง ประสานงานให้มีการฉีดวัคซีนสุนัข/แมวรอบจุดเกิดเหตุ รัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร  
                               (ตามกฎหมาย) 
  2) เร่งรัดติดตามผู้สัมผัสโรค โดย อสม. ร่วมกับ รพ.สต. และติดตามผลการรับวัคซีนทุกราย 
  3) ประชุมร่วมเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
  4)  สนับสนุนการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ผ่านการพัฒนามาตรฐานระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5)  บริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค (PEP) ให้เพียงพอ 
  6) สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ 
และให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังโรค 
 มาตรการที่ 3 : การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
  ประเมินและรับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในระดับ อปท. และอำเภอ 

วิธีการดำเนินงาน (ระดับพื้นที่) ประจำปี 2566 
 1) จัดทำแผนการป้องกัน ควบคุมโรค เพ่ือรับมือเมื่อมีโรค 
  - พ้ืนที่เสี่ยงสูง (สีแดง) : กำกับ ติดตามให้มีการจัดทำแผนรองรับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอ 
  - พ้ืนที่เสี่ยง (สีเหลือง) : กำกับ ติดตามให้ อำเภอที่พบโรคในสัตว์มีการจัดทำแผนการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าแบบบูรณาการ 
  - พ้ืนที่เฝ้าระวัง (สีฟ้า) : กำกับ ติดตามให้อำเภอที่ไม่พบโรคในสัตว์ จัดทำแผน และดำเนินการสร้าง
พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 2) ติดตามสถานการณ์โรคในสัตว์อย่างใกล้ชิด 
  - ติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจาก www.thairabies.net หรือ ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย คน สัตว์และท้องถิ่น 
  - วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือชี้เป้าพ้ืนที่เสี่ยง และพ้ืนที่พร้อมรับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 3) สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบป้องกันโรคล่วงหน้า (PrEP) ให้แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ 
  - สำรวจบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันโรคล่วงหน้า (PrEP) จาก
หน่วยงานสาธารณสุข ปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - กำกับ ติดตาม ให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันโรคล่วงหน้า (PrEP) มีความ
ครอบคลุมและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
 4) สร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชน ด้วยการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing) โรคพิษสุนัขบ้า 
  - ร่วมส่งเสริมและประเมินระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพในการป้องกัน ควบคุมโรค 
  - พัฒนาปรับปรุง สื่อให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ เช่น สื่อภาษาท้องถิ่น โดยมีประเด็น
สื่อสาร (Key massage) เช่น ความรุนแรงของโรค คาถา 5 ย/ การดูแลตนเองภายหลังถูกกัดโดยการ “ล้างแผล 
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ใส่ยา หาหมอและฉีดวัคซีนตามนัดทุกครั้ง”/ มาพบแพทย์โดยเร็วหลังถูกกัด,ข่วน/ ไม่ชำแหละหรือนำเนื้อสัตว์ติด
โรคมารับประทาน / สุนัขตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือมีอาการดุร้ายก่อนตายต้องส่งซากตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้า 
  - ร่วมรณรงค์กิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประชาสัมพันธ์
จังหวัด และเครือข่ายอ่ืนๆ 
 5) ควบคุมโรค (มาตรการ 1-2-3) เมื่อพบคน 1 คน หรือ สัตว์ เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ตัว 
  - สสอ. ปศอ. สสจ. ปศุสัตว์จังหวัด ปศข./ สคร. เทศบาล/อบต. สอบสวนโรคร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
  - ประชุมและมีข้อสั่งการเพ่ือป้องกันควบคุมโรค 
  - สนับสนุน/ กำกับ/ ติดตามผลการรับวัคซีนของผู้สัมผัสโรคทุกราย ทุกเหตุการณ ์
  - จัดทำรายงานผลการรับวัคซีนระดับจังหวัด (Rabies 2) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน 
  - ติดตาม และประเมินผล การบริการวัคซีนป้องกันโรคฯ ของสถานบริการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  - ปรับปรุงการบริการวัคซีนฯ และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มีความเพียงพอ 
 6) เร่งติดตามผู้สัมผัสโรคให้สำเร็จโดย อสม. 
  - พ้ืนที่ที่พบผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ให้ อสม. ติดตามผู้สัมผัสโรคและติดตามผลให้ทุกรายเข้ารับการฉีด
วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จนครบชุด และรายงานผล 
  - พ้ืนที่ที่ยังมีโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ให้ อสม. สำรวจสุนัข/แมวที่มีความเสี่ยง และประชาชนที่ถูกสัตว์ 
กัด ข่วน ทุกสัปดาห์  ร่วมกับการสำรวจลูกน้ำยุงลาย 
 7) สนับสนุนการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ผ่านการพัฒนามาตรฐานระบบลูกโซ่ความเย็น (cold chain) ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - สสจ.ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการพัฒนามาตรฐานระบบลูกโซ่ความเย็น 
  - ประเมินส่วนขาด และวางแผนพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานให้แก่ เทศบาล/อบต.เป้าหมาย 
  - ถ่ายทอดความรู้มาตรฐานระบบลูกโซ่ความเย็นฯ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล/อบต. อาสาสมัครปศุสัตว์ และอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ให้คำแนะนำถึงวิธีที่ถูกต้องเพ่ือการปรับปรุงการจัดเก็บวัคซีนฯ ให้มีมาตรฐาน 
  - ตรวจประเมิน รับรองมาตรฐาน 
 8) ติดตามสถานการณ์ผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ (A86) พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้กับ 
สสอ. 
  - สคร. สื่อสารไปยัง สสจ. และ รพ. ทั้งรัฐ/เอกชน เน้นย้ำความสำคัญของการส่งตรวจตัวอย่างหาเชื้อ
โรคพิษสุนัขบ้า กรณี พบผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ (A86) ให้ตรวจวินิจฉัย
แยกโรคหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ทุกราย (แนะนำให้ส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ผู้ป่วยอาการหนักและแย่ลง) 
  - สคร. ทำหนังสือถึง สสจ. ขอให้ดำเนินการสำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบ
สาเหตุจาก รพ.ทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ประจำปี 
  - สสจ. ดำเนินการสำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุในพ้ืนที่ แยกราย
อำเภอ   ประจำปี และผู้เสียชีวิตเหล่านี้มีการส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ 
  - สสจ. ส่งผลที่ได้จากการสำรวจแก่ สสอ. เพื่อประกอบการประเมินพื้นที่ปลอดโรคต่อไป 
 9) ประเมินและรับรองพ้ืนที่ปลอดโรค 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค  

➢ สำหรับการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค ด้านสาธารณสุข  
 - คัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่จะดำเนินงาน พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน 
 - ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา ถึงแนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ในแต่ละตัวชี้วัด 
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 - สนับสนุนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 - ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 - ดำเนินการถอดบทเรียน เพ่ือการขยายผลต่อไปยังพื้นท่ีข้างเคียง 
 - จัดทำรายงาน 
➢ สำหรับการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค ภาพรวม 
 - ผลักดัน/ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานเครือข่าย 
 - ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา ด้านหลักเกณฑ์ และการดำเนินงานที่เก่ียวข้อง เช่น สถานการณ์ใน 

คน การจัดเก็บวัคซีนตามห่วงโซ่ความเย็น 
   - สนับสนุนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
   - ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน/รับรองฯ 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
   - คัดเลือกอำเภอที่มีความพร้อม 
   - ผลักดันหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรค 
   - วิเคราะห์ช่องว่าง ชี้แนะการดำเนินงานให้ตรงเกณฑ์ฯ 
   - ประสานการขอข้อมูล 
   - จัดทำหนังสือรับรองสถานการณ์ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และผู้เสียชีวิตโรคไข้สมองอักเสบไม่
ทราบสาเหตุ รวมทั้งจัดทำหนังสือรับรองสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน 
   - สนับสนุนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
   - ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน และ คณะกรรมการรับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
   - ร่วมประเมินพ้ืนที่ปลอดโรคฯ 
   - เมื่อพ้ืนที่พร้อมประกาศพ้ืนที่ปลอดโรค ให้ร่วมดำเนินการตามขั้นตอนประกาศพ้ืนที่ปลอดโรค 
   - รวบรวม สรุปผลการสร้าง ประเมิน รับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีและรายงานผลให้
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมแจ้งให้กรมควบคุมโรคทราบผลการประชุมตามลำดับ 
 10) พัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 
    - ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า (สคร./สสจ.) เข้ารับการเรียนรู้หลักสูตรผ่านสื่อ
ออนไลน์ และได้รับประกาศนียบัตร ทาง www.Thaimooc.com ในหัวข้อ  
   1. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า  
   2. การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

การวัดผลสำเร็จการดำเนินงาน (ระดับพื้นที่) ประจำปี 2566 
 1) ไม่พบผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
 2) ผลการประกาศ อำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 เขต ต่อ 1 อำเภอ (เฉพาะที่ประกาศในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566) 
 3) ร้อยละ 30 ของอำเภอประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าด้านสาธารณสุข  
 4) ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน 
เพ่ือสนับสนุนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
 5) ร้อยละ 100 ของผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทาง
เวชปฏิบัติ และมีการรายงาน ผลการดำเนินงานภายหลัง 
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สิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน : 
 1) การสนับสนุนทางวิชาการ เช่น คู่มือ/ แนวทางการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในคน , แนวทาง     
เวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า, แนวทางการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า, สื่อความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรค สำหรับ อสม. 
 2) การสนับสนุนงบประมาณ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือฉีดป้องกันโรคล่วงหน้าสำหรับ
อาสาสมัครและบุคลากรกลุ่มเสี่ยง (ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค)  
 3) การสนับสนุนด้านอื่นๆ (ระบุ) 
  3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ เช่น การอบรมแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับ
แพทย ์และบุคลากรสาธารณสุข  
  3.2 การลงเยี่ยมพ้ืนที่ เพ่ือเสริมพลัง ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ปัญหาโดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
การตรวจบูรณาการโดยผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
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เอกสารประกอบเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดังนี้ 
1. เกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

เกณฑ์การ

พิจารณา 
ตัวชี้วัด 

พ้ืนที่ 

ปลอดโรค 

หลักเกณฑ ์

การประเมิน 
การพิจารณา 

คะแนน 

ที่ได้ 
เอกสารประกอบการพิจารณา แหล่งข้อมลู 

หน่วยงานในการ

ให้ข้อมูล 
1. โรคพิษ 
สุนัขบ้าในคน 

1.1 จำนวน 
ผู้เสยีชีวิต 

ไม่มผีู้เสียชีวิต
ต่อเนื่อง 2 ปี 

1.1.1 ผูเ้สียชีวิตด้วยโรค 
พิษสุนัขบ้า 

มี  = 0 
ไม่มตี่อเนื่อง 2 ปี = 2 

  หนังสือรับรองจาก สสจ.  - 43 แฟ้ม/ 
- รง 506 

สสจ. 

  
  

  
  

 

1.1.2 มีการดำเนินงานเมื่อพบ
คนหรือสตัว์เป็นโรคฯ ในพื้นที่ 
ได้แก ่

          1) สอบสวนควบคุมโรค 
ร่วมกันทั้งหน่วยงานด้าน ปศ. / สธ. / 
อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

               2) ประชุมเร่งรัดการควบ 
คุมป้องกันโรคในคนหรือสัตว์ใน 
พื้นที่ระดับตำบล (ตามมาตรการ  
1-2-3)  

- มีการดำเนินงาน    = 2 
ครบ 2 ข้อ            

- ดำเนินงาน          = 1 
ข้อใดข้อหนึ่ง         

- ไม่มีการดำเนินงาน = 0 

  1. รายงานการสอบสวนโรคของ 
สสจ./ปศจ. กรณีพบ 
โรคพิษสุนัขบ้าในคนหรือสัตว ์ 
2. รายงานการประชุมเร่งรัด 
การควบคุมโรค ระดับตำบล  
/อำเภอ 

- รายงานการ 
สอบสวนโรค  
- รายงานการ 
ประชุม  

สสอ. / ปศอ. 

กรณี ไม่พบผู้ เสียชีวิตและ
สัตว์ เป็นโรคพิ ษสุนั ขบ้ า
มากกว่า หรือเท่ากับ 2 ปี 
= 2 

3. หนังสือรับรองจาก ปศอ.  
(กรณีไม่พบโรค)  

Thairabies.net 
หรือ ผลการส่ง
ตรวจโรคในสตัว์ 

ปศอ. 

4. กรณีไม่พบผู้เสียชีวิตและ 
สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามาก  
กว่า หรือเท่ากับ 2 ปี ใช้ 
หลักฐานเดียวกับข้อ 1.1.1 

แหล่งข้อมูล
เดียวกันกับ  
ข้อ 1.1.1 

เช่นเดียวกับข้อ 
1.1.1 

1.1.3 มีการติดตามผู้สมัผัสสตัว ์
ยืนยันให้รับการฉดีวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าอยา่งครบชุด ร้อย
ละ 100 

กรณไีม่พบโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์ = 2  

  - หนั งสื อรับรองจากปศุสั ตว์
อำเภอ (ใช้หลักฐานข้อ 3 ของ ข้อ 
1.1.2) 

แหล่งขอ้มูล
เดียวกันกับ ข้อ 3 
ของข้อ 1.1.2 

เช่นเดียวกับข้อ 3 
ของข้อ 1.1.2 

- ติดตามครบทุกเหตุการณ์ 
และฉีดครบ 100% = 2 
- ติดตามครบทุกเหตุการณ์ 
แต่ฉีดไม่ครบ 100% = 1 
- ติดตามไม่ครบทุกเหตุการณ์ 

- แบบรายงาน Rabies-1 
(ภาคผนวกที่ 3) ทุกเหตุการณ์ 
ย้อนหลัง 2 ปี 

แบบรายงาน 
Rabies-1 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล (รพสต.) 
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เกณฑ์การ

พิจารณา 
ตัวชี้วัด 

พ้ืนที่ 

ปลอดโรค 

หลักเกณฑ ์

การประเมิน 
การพิจารณา 

คะแนน 

ที่ได้ 
เอกสารประกอบการพิจารณา แหล่งข้อมลู 

หน่วยงานในการ

ให้ข้อมูล 
= 1 
- ไม่มีการติดตาม = 0 

- ใช้หลักฐานข้อ 3 ของข้อ  
1.1.2 
- กรณีไม่พบโรคในสัตว์ข้าม 
ขั้นตอนการติดตามผู้สมัผสัได ้

แหล่งข้อมูล
เดียวกันกับ ข้อ 3 
ของข้อ 1.1.2 

สำนักงาน 
ปศุสัตว์อำเภอ 

  1.2 ผู้เสียชีวิต
ดว้ยโรคไข้สมอง
อักเสบไม่ทราบ
สาเหตุ ทุกราย 
ได้รับการตรวจ 
วินิจฉัย (A86) 

ทุกรายที่สงสัย
ได้รับการตรวจ 

1.2.1 มีการส่งตรวจยืนยนัโรคพิษ
สุนัขบ้าทางห้องปฏิบตัิการ  
กรณีมรีายงานผู้ปว่ยวิกฤติทีส่งสยั/
ผู้เสียชีวติโรคไขส้มองอักเสบไม่
ทราบสาเหตุ (A86) 
 

- ส่งครบทุกราย = 2 
- ส่งไม่ครบทุกราย = 1 
- ไม่มีการส่ง ตย. = 0 

  - ใช้หลักฐานเดียวกับข้อ 1.1.1 แหล่งข้อมูล
เดียวกันกับ  
ข้อ 1.1.1 

สสจ. 

- ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้ 
สมองอักเสบ = 2 

 1.3 อำเภอเสี่ยง  
มีการจัดทำแผนที ่
เกี่ยวข้องกับโรค 
พิษสุนัขบ้าใน 
หนว่ยงานระดับ  
สสอ. 

 1.3.1 มีการจัดทำแผนท่ี
เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่เสี่ยง 

- เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง = 2  - แผนที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น แผนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยฯ แผนเตรียม 
พร้อมการตอบโต้การระบาดของ
โรคฯ แผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคฯ 
เป็นต้น 

  

กรณีเป็นพื้นที่เสี่ยง  
- มีการจัดทำแผน = 2 
- ไม่มีการจัดทำแผน = 0 
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 2. เกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้านสาธารณสุข  
 

เกณฑ์การ

พิจารณา 
ตัวชี้วัด 

พ้ืนที่ 

ปลอดโรค 
หลักเกณฑก์ารประเมิน การพิจารณา 

คะแนน 

ที่ได้ 
เอกสารประกอบการพิจารณา แหล่งข้อมลู 

หน่วยงานผู้ให้

ข้อมูล 
1. โรคพิษ 
สุนัขบา้ 
ในคน 

1.1 จำนวน
ผู้เสียชีวิต 

ไม่มีผู้เสีย 
ชีวิตต่อ 
เนื่อง 2 ปี 

1.1.1 ผู้เสียชีวิตด้วยโรค
พิษสุนัขบา้ 

- มี = 0 
- ไม่มี 1 ปี = 5 
- ไม่มตี่อเนื่อง 2 ปี = 10 

  หนังสือรับรองจาก สสจ. 
(ภาคผนวกที่ 3) 

- 43 แฟ้ม หรือ 
- รง 506 

- สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

    

 

1.1.2 มีการดำเนินงานเมื่อ
พบคนหรือสัตว์เป็นโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่ ได้แก่ 
    1) สอบสวนควบคุมโรค
ร่วมกัน ทั้งหน่วยงานด้าน 
ปศุสัตว์ สาธารณสุข องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    2) ประชุมเร่งรัดการ 
ควบ คุมป้องกันโรคในคนหรือ 
สัตว์ในพื้นที่ระดับตำบล  
(ตามมาตรการ 1-2-3)  

กรณียังพบโรคในสัตว์หรือคน  
- มีการดำเนินงาน ครบ 2 ข้อ 

= 2 
- ดำเนินงานข้อใดข้อหนึ่ง = 1 
- ไม่มีการดำเนินงาน = 0 

  1. รายงานการสอบสวนโรค  
ของ สสจ./ปศจ. กรณีพบโรค 
พิษสุนัขบา้ในคนหรือสัตว์  
2. รายงานการประชุมเร่งรัด 
การควบคุมโรคระดับตำบล /  
อำเภอ 

- รายงานการ
สอบสวนโรค  
- รายงานการ
ประชุม  

- สำนักงาน
สาธารณสุข
อำเภอ/
สำนักงานปศุสัตว์
อำเภอ 

กรณีไม่พบผู้เสียชีวิตและสตัว์
เป็นโรคพษิสนุัขบา้มากกว่า 
หรือเท่ากับ 1 ปี = 2 

3. หนังสือรับรองจากปศ ุ
สัตว์ อำเภอ (กรณีไม่พบ 
โรค) (ภาคผนวกที่ 4) 

Thairabiesnet 
หรือ ผลการส่ง
ตรวจโรคในสัตว ์

- สำนักงาน 
ปศุสัตว์อำเภอ 

4. หนังสือรับรองจาก 
สสจ. เช่นเดียวกับ ข้อ 1.1.1 

แหล่งข้อมูล
เดียวกันกับ ข้อ 
1.1.1 

เช่นเดียวกับข้อ 
1.1.1 

    

 

1.1.3 มีการติดตามผู้สัมผัส
สัตว์ยืนยนัให้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างครบชุด ร้อยละ 100 

กรณีไม่พบโรคพิษสนุัขบา้ใน
สัตว์ = 2 
- ติดตามครบทุกเหตุการณ์  
และฉีดครบ 100% = 2 
- ติดตามครบทุกเหตุการณ์  
แต่ฉีดไม่ครบ 100% = 1 
- ติดตามไม่ครบทุกเหตุการณ์                

= 0 
- ไม่มีการติดตาม = 0 

  1. กรณีไม่พบโรคในสัตว์ใช ้
หลักฐานข้อ 3 ของข้อ  
1.1.2 

แหล่งข้อมูล
เดียวกันกับ ข้อ 
3 ของข้อ 1.1.2 

- โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบล (รพสต.) 
- สำนักงาน 
ปศุสัตว์อำเภอ 
- สำนักงาน
สาธารณสุข
อำเภอ 

2. แบบรายงาน Rabies-1  
(ภาคผนวก 5) ทุกเหตุการณ์  
ย้อนหลัง 2 ปี 

แบบรายงาน 
Rabies-1 
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เกณฑ์การ

พิจารณา 
ตัวชี้วัด 

พ้ืนที่ 

ปลอดโรค 
หลักเกณฑก์ารประเมิน การพิจารณา 

คะแนน 

ที่ได้ 
เอกสารประกอบการพิจารณา แหล่งข้อมลู 

หน่วยงานผู้ให้

ข้อมูล 
  1.2 ผู้เสียชีวิต

ด้วยโรคไข้สมอง
อักเสบ 
ไม่ทราบสาเหตุ 
ทุกราย ได้รับ
การวินิจฉัย 

ทุกรายที่
สงสัยได้รับ
การตรวจ 

1.2.1 มีการส่งตรวจยืนยัน
โรคพิษสุนัขบา้ทางห้อง 
ปฏิบัติการ กรณีมีรายงาน
ผู้ป่วยวิกฤติที่สงสัย/ผู้เสีย 
ชีวิตโรคไข้สมองอักเสบไม่
ทราบสาเหตุ (A86)  

- ส่งครบทุกราย    = 2 
- ส่งไม่ครบทุกราย = 1 
- ไม่มีการส่ง ตย.   = 0 

  ใช้หลักฐานเดียวกับข้อ 
1.1.1 
 
หมายเหตุ : 
รหัส ICD 10 สำหรับโรค 
ไข้สมองอักเสบไม่ทราบ
สาเหตุ คือ A 86 

แหล่งข้อมูล
เดียวกันกับ ข้อ 
1.1.1 

- สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 
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เกณฑ์การประเมินเลื่อนระดับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 1.2 เพ่ือเป็นขั้นตอนของการประกาศพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 1.3 เพ่ือเป็นรายการตรวจสอบการดำเนินงานเพ่ือการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในระดับเทศบาล/ตำบล 
 1.4 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการประกาศรับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับคณะกรรมการประเมิน
และรับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

2. กรอบหลักเกณฑ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการสร้างหลักเกณฑ์การสร้าง

พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคเขต สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์เขต ในการดำเนินงานและ
วางแผนงบประมาณเพ่ือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยแบ่งเป็น 6 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 

C 
ระดั
บ B 

ระดับ 
A 

ระดับ 
A Free 

เกณฑ์พ้ืนที ่
ปลอดโรค 

1. โรคพิษ  
สุนัขบ้าในคน 

- จำนวนผู้เสียชีวิต 
ม ี ไม่ม ี

ไม่มตี่อ 
เนื่อง 1 ป ี

ไม่มผีู้เสียชีวิตต่อเนื่อง 2 ปี 

- ผู้เสยีชีวิต/ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า 
- ผู้เสยีชีวิต/ผู้ป่วยโรคไข้สมองอักเสบไม ่
ทราบสาเหตุ (A86) 

ทุกรายที่สงสัยไดร้ับการส่งตรวจ 
เพื่อวินิจฉัยแยกโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติ (R/O Rabies) 

(สามารถทำได้ทั้งตั้งแต่ยังมีชีวิต และ เสียชีวิตแล้ว) 
- การติดตามผูส้ัมผัสสัตว์ยืนยันใหเ้ข้ารับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 

ร้อยละ 100 

2. โรคพิษ 
สุนัขบ้าในสัตว ์

- การเฝ้าระวังเชิงรับ หรือ เฝ้าระวงัทาง
อาการ (passive surveillance) โดยมี
การส่งตรวจตัวอย่างสตัว์แสดงอาการ
สงสัยตามนิยามโรคพิษสุนัขบ้า 

มีการเฝ้าระวัง 

- การเฝ้ าระวังเชิงรุก (active surveillance) 
โดยมีการส่งตรวจตัวอย่างสุนัขหรือแมว
จำนวน ร้อยละ 0.01 ของจำนวนสุนัข
และแมวในพื้นที่ (1 : 10,000 ตัว) หรือ 
ตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อื่นๆ 

มีการเฝ้าระวัง 

- ระยะเวลาที่ตรวจไม่พบเช้ือ พบ
เชื้อ 

พบ
เชื้อ 

ไม่พบเช้ือ  
1 ป ี

ไม่พบเช้ือต่อเนื่อง 2 ปี 

3. การสำรวจ  
สุนัขและแมว 

- ข้อมูลประชากรสุนัขและแมวที่ได้จาก
การสำรวจ 

- - สำรวจ
ครอบคลมุ

พื้นที ่

สำรวจ
ครอบค
ลุมพื้นท่ี 

ทราบจำนวนสุนัข และแมว 
(มีเจ้าของ/ไม่มีเจ้าของ)  

ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
                                                            - ร้อยละของจำนวนสุนัขและแมวได้รับ 

- การฉีดวัคซีน (Vaccination 
Coverage) 

- - - - 
มากกว่า 80% 
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เกณฑ์การ
พิจารณา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 

C 
ระดั
บ B 

ระดับ 
A 

ระดับ 
A Free 

เกณฑ์พ้ืนที ่
ปลอดโรค 

5. การควบ  
คุมประชากร 
สัตว ์

- ร้อยละของจำนวนสุนัขและแมวได้รบัการ
ขึ้นทะเบียน 

- - - - 
มากกว่า 80% 

- มีการบริหารจัดการสุนัขและแมวท่ีไม่
มีเจ้าของในพื้นที่ 

- - - - มีการบรหิารจดัการ เช่น  
- มีข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ 
เทศบัญญตัิ ควบคุมการเลีย้ง 
และปล่อยสตัว์ หรือ  
- มีสถานสงเคราะห์สัตว์ หรือ  
ศูนย์พักพิงสัตว ์(shelter) หรือ 
- มีข้อกำหนด หรือมาตรการ 
ในการแก้ปัญหาสัตว์ที่ไม่ม ี
เจ้าของ หรือ  
- มีแนวทางบริหารจัดการใน 
พื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน 

- การเฝ้าระวังเคลื่อนย้ายสุนัขและแมวเข้า
ออกพื้นที ่

- - - - มีระบบการเฝ้าระวังการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ เช่น  
- ข้อกำหนดจากประชาคม 
ของชุมชน หรือ  
- กำหนดในเทศบัญญตัิ/ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการแจ้ง 
ขึ้นทะเบียน เกิด ตาย ย้ายเข้า 
ใหม่ หรือ  
- ประกาศเขตเฝ้าระวังโรค 
ระบาดสัตว ์หรือ ประกาศเขต 
ควบคุมโรคระบาดสตัว ์

6. ความ 
ยั่งยืนของ 
การปลอดโรค  
พิษสุนัขบ้า 

- การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน - - - - มีการบูรณาการการดำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

- การสื่อสารความเสี่ยงและ
ประชาสมัพันธ์ 

- - - - มีการประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

- ประชาชนมีความรูเ้รื่องโรคพิษสุนัขบ้า - - - - ประชาชนมีความรู้เรื่อง 
โรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง 

 โดยพ้ืนที่ที่สามารถเป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้นั้น จะต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีการดำเนินงานตรงตาม
หลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะต้องมีการประเมินพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยคณะกรรมการประเมินพ้ืนที่ปลอด
โรคระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ซึ่งต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน/คณะกรรมการรับรองท้องถิ่น
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
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3. เกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
 เกณฑ์การประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นรายการตรวจสอบการดำเนินงานเพ่ือการสร้างพ้ืนที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า ในระดับเทศบาล/ตำบล และทราบถึงจุดอ่อนที่ต้องดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้พ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้ามีความยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 6 ข้อหลัก ได้แก่ 
 1) โรคพิษสุนัขบ้าในคน  
 2) โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  
 3) การสำรวจสุนัขและแมว 
 4) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  
 5) การควบคุมจำนวนประชากรสัตว์  
 6) ความยั่งยืนของการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
 เป็นการวัดการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ ที่ประเมินในระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยอำเภอที่จะประกาศเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการดำเนินงานของตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด จำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนั้นๆ  
 ทั้งนี้ เอกสารชุดนี้ คณะกรรมการในระดับเทศบาล/ อบต. สามารถนำไปประเมินตนเองได้  ก่อนที่จะมี
การประเมินจริงจากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับอำเภอและระดับจังหวัด 

 ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ที่ 1/2563       
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ปี 2564 – 2568 (โครงการ 5 ปี) โดยกระทรวงสาธารณสุข 
เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : คณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน           
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : คณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล  
 สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดปฏิทินการตรวจราชการฯ พร้อมกรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 
ปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ 
 1. ตรวจติดตามแบบบูรณาการในพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง  
  ครั้งที่ 1 : ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 
  ครั้งที่ 2 : ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566  
 2. รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
  ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2566 
  ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566   
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แบบฟอร์มการประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 อบต./เทศบาล........................................ ตำบล........................... อำเภอ.............................. จังหวัด............................... วันที่ประเมิน................................. 
  1. ชื่อผู้ให้ข้อมูล 
      1.1 หน่วยงานด้านท้องถิ่น…………………………………………………………………..…………… หน่วยงาน ………………………………….……………………………. (ผู้รวบรวมข้อมูล) 
      1.2 หน่วยงานด้านปศุสัตว์......................................................................................... .. หน่วยงาน ………………………………….……………………………. 
      1.3 หน่วยงานด้านสาธารณสุข…………………………………………………………………………. หน่วยงาน ………………………………….……………………………. 
  2. ผลคะแนน 

เกณฑ์การพิจารณา ตัวชี้วัด 
รวมคะแนน ผลการประเมิน 

ที่ควรได้ ได้ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. โรคพิษสุนัขบ้าในคน 1.1 จำนวนผู้เสียชีวิต 14    
 1.2 ผู้เสียชีวิต/ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า และ โรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ (A86) ทุกราย ได้รับการตรวจวินิจฉัยแยกโรค

ทางห้องปฏิบัติการ (R/O Rabies) สามารถตรวจได้ทั้งยังมีชีวิตและเสียชีวิตแล้ว 
2    

2. โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 2.1 จำนวนสัตว์ท่ีส่งตรวจหาเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรับ เป็นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน 1    
 2.2 จำนวนสัตว์ที่ส่งตรวจหาเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก เป็นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน 1    
 2.3 ระยะเวลาที่ตรวจไม่พบโรคในสัตว์ 10    
3. การสำรวจสัตว์ 3.1 สำรวจสุนัขและแมวครอบคลุมพื้นที่ 4    
4. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ในสัตว์ 

4.1 ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในสัตว์ 3    
4.2 การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 3    

5. การควบคมุประชากร
สุนัข 

5.1 การบริหารจัดการสุนัขไม่มีเจ้าของในพื้นที่ 7    
5.2 การเฝ้าระวังสัตว์เคลื่อนย้ายเข้า-ออก พื้นที ่ 1    

6. ความยั่งยืนของการ 
ปลอดโรคพิษสุนัขบา้ 
     

6.1 การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 9    
6.2 การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ 2    
6.3 ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 2    

รวม 59    
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 3. เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ตัวชี้วัด 
พ้ืนที่ 

ปลอดโรค 
หลักเกณฑ ์
การประเมิน 

การพิจารณา 
คะแนน 

ที่ได้ 
เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

แหล่งข้อมลู 
หน่วยงาน 
ผู้ให้ข้อมูล 

1. โรคพิษ
สุนัขบ้าใน
คน 

1.1 จำนวน
ผู้เสยีชีวิต 

ไม่มีผู้เสียชีวิต
ต่อเนื่อง 2 ปี 

1.1.1 ผูเ้สียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า 

- ม ี =  0 
- ไม่มี 1 ปี  = 5 
- ไม่มีต่อเนื่อง 2 ปี = 10 

  หนังสือรับรองจาก สสจ. 
(ภาคผนวก 3) 

- 43 แฟ้ม หรือ 
- รง 506 

สสจ. 

    

 

1.1.2 มีการดำเนินงานเมื่อพบ
คนหรือสตัว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่ ได้แก่ 
1) สอบสวนควบคุมโรคร่วมกัน 
ทั้งหน่วยงานด้านปศุสัตว์ 
สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ประชุมเร่งรัดการควบคุม
ป้องกันโรคในคนหรือสตัว ์
ในพื้นที่ระดับตำบล  
(ตามมาตรการ 1-2-3)  

กรณียังพบโรคในคน หรือ
สัตว ์
- มีการดำเนินงานครบ 2 
ข้อ = 2 
- ดำเนินงานข้อใดข้อหนึ่ง = 1 
- ไม่มีการดำเนินงาน = 0 
   
กรณีไม่พบผู้เสยีชีวิตและสตัว์
เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า 
หรือเท่ากบั 1 ปี = 2    

  1. รายงานการสอบสวนโรคของ 
สสจ./ปศจ. กรณีพบโรคพิษสุนัข
บ้าในคนหรือสัตว์  
2. รายงานการประชุมเร่งรดัการ
ควบคุมโรค ระดบัตำบล / อำเภอ 
3. หนังสือรับรองจากปศุสตัว์
อำเภอ (กรณไีม่พบโรคในสตัว์) 
(ภาคผนวก 4) 
4. หนังสือรับรองจาก สสจ. 
เช่นเดียวกับ ข้อ 1.1.1 

- รายงานการ
สอบสวนโรค  
- รายงานการ
ประชุม  
- Thairabies.net 
หรือ ผลการส่งตรวจ
โรคในสตัว ์

- สำนักงาน
สาธารณสุข
อำเภอ/
สำนักงาน 
ปศุสัตว์อำเภอ 
 

1.1.3 มีการติดตามผู้สมัผัส
สัตว์ยืนยันใหร้ับการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่าง 
ครบชุด ร้อยละ  100 

กรณไีม่พบโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์ = 2  
- ติดตามครบทุกเหตุการณ์ 
และฉีดครบ 100% = 2 
- ติดตามครบทุกเหตุการณ์แต่ 
ฉีดไม่ครบ 100% = 1 
- ติดตามไม่ครบทุก
เหตุการณ์ = 0 
- ไม่มีการติดตาม = 0 

  1. กรณีไม่พบโรคในสัตว์ใช้
หลักฐานข้อ 3 ของข้อ 1.1.2 
2. แบบรายงาน Rabies-1  
(ภาคผนวก 5) ทุกเหตุการณ์  
ย้อนหลัง 2 ปี 

- แหล่งข้อมูลเดยีว 
กันกับ ข้อ 3 ของ
ข้อ 1.1.2 
- แบบรายงาน  
Rabies-1 

- โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล (รพสต.) 
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เกณฑ์การ
พิจารณา 

ตัวชี้วัด 
พ้ืนที่ 

ปลอดโรค 
หลักเกณฑ ์
การประเมิน 

การพิจารณา 
คะแนน 

ที่ได้ 
เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

แหล่งข้อมลู 
หน่วยงาน 
ผู้ให้ข้อมูล 

  1.2 ผู้เสีย 
ชีวิตด้วยโรค 
ไข้สมอง
อักเสบไม่
ทราบสาเหตุ  
ทุกรายได้รับ
การตรวจ
วินิจฉัย 

ทุกรายที่สงสัย
ได้รับการ
ตรวจ 

1.2.1 มีการส่งตรวจยืนยันโรค
พิษสุนัขบ้าทางห้อง ปฏิบัติการ 
กรณีมรีายงานผู้เสยีชีวิตโรคไข้
สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ  

- ส่งครบทุกราย = 2 
- ส่งไมค่รบทุกราย = 1 
- ไม่มีการส่ง ตย. = 0 

  ใช้หลักฐานเดียวกับ 
ข้อ 1.1.1 

แหล่งข้อมูลเดียวกัน
กับ ข้อ 1.1.1 

สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

- ไม่มีผูเ้สียชีวิตด้วย 
โรคไขส้มองอักเสบ = 2 

2. โรคพิษ
สุนัขบ้าใน
สัตว ์

2.1 มีการ
เฝ้าระวังเชิง
รับ หรือเฝ้า
ระวังทาง
อาการ 

สุนัขที่มีอาการ
สงสัยตาม
นิยามโรคพิษ 
สุนัขบ้าได้รับ
การส่งตรวจ
ทางห้อง 
ปฏิบัติการ 

2.1.1 มีการส่งตรวจสตัว์สงสยั
หาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทาง
ห้องปฏิบัติการ 

- ไม่มีสตัว์สงสยัโรคพิษสุนัข
บ้า = 1 
- สงครบทุกตัวท่ีสงสัย = 1 
- ส่งไม่ครบทุกตัว/ไม่ส่ง
ตัวอย่าง = 0 

 1. รายงานการแจ้งสัตวส์งสัยใน 
Thairabies.net  
2. แอพพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือ 
3. กรณีไมม่ีสตัว์สงสยัโรคพิษสุนัข
บ้า ใช้หนังสือรับรองจากปศุสตัว์
อำเภอ และ อปท. 
(ใช้หลักฐานข้อ 3 ของข้อ 1.1.2) 

- Thai Rabies Net  
- รายงานผลการ
ตรวจจากห้อง 
ปฏิบัติการ 
- แอพพลิเคชั่น  
DLD 4.0 

สำนักงาน 
ปศุสัตว์อำเภอ 

 2.2 จำนวน
สัตว์ที่ส่ง
ตรวจ หา
เชื้อ โรคพิษ
สุนัขบ้า ท้ัง
เชิงรับและ
เชิงรุก เป็น
ระยะเวลา  
2 ปี 
ติดต่อกัน 

สุนัขและแมว
ได้รับการส่ง
ตรวจตรง 
ตามเป้าหมาย 

2.2.1 เก็บตัวอย่าง ร้อยละ 
0.01 ของจำนวน ปชก.สุนัข
และแมวในพ้ืนท่ี (1:10,000 
ตัว) หรือ กรณีที่มจีำนวนสุนัข
และแมวน้อยกว่า 10,000 ตัว 
ให้ส่งตรวจอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง
ติดต่อกัน 2 ป ี

- ส่งตรวจตามเป้าหมาย  
2 ปี ติดต่อกัน = 1 
- ดำเนินการไม่ตรงตาม
เป้าหมาย = 0 

  รายงานผลการตรวจหาเชื้อโรคพษิ
สุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ ในปี
ปัจจุบัน และย้อนหลัง 1 ปี รวม 
2 ปี โดยห้องปฏบิัติการทีร่องรับ 
ได้แก่  
- สถาบันชันสูตรโรคสัตว์  
กรมปศุสตัว ์
- ศูนย์ชันสูตรโรคสตัว์ กรมปศุสัตว์ 
ทุกแห่ง 
- สถานเสาวภาสภากาชาดไทย 
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เกณฑ์การ
พิจารณา 

ตัวชี้วัด 
พ้ืนที่ 

ปลอดโรค 
หลักเกณฑ ์
การประเมิน 

การพิจารณา 
คะแนน 

ที่ได้ 
เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

แหล่งข้อมลู 
หน่วยงาน 
ผู้ให้ข้อมูล 

2.3 ระยะ 
เวลาไม่พบ 
โรคในสตัว ์

ไม่พบเช้ือ 
ในสัตว์
ต่อเนื่อง 2 ปี 

2.3.1 ไม่พบเช้ือในสัตว์ท่ีส่ง
ตรวจ 

- ไมพ่บเช้ือต่อเนื่อง 2 ปี = 
10 
- ไม่พบเช้ือ 1 ปี =  5 
- พบเชื้อ = 0 

  ทัง้นี้ สามารถใช้หลักฐานเดียวกับ
ข้อ 1.1.2 ได ้
 

3. การ
สำรวจสัตว์   
  

3.1 สำรวจ
จำนวนสุนัข
และแมว
ครอบคลมุ
พื้นที่    
  

สำรวจ
ครอบคลมุ
พื้นที ่

3.1.1 มีการสำรวจข้อมลู
จำนวนประชากรสัตว์ที่มเีจ้าของ 
และไม่มีเจ้าของ ในปีปัจจุบัน 
และย้อนหลัง 1 ปี รวมเป็น 2 ป ี 

- ข้อมูลทั้ง 2 ปี แยก
ระหว่างมีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ = 2 
- ข้อมูลไม่แยกระหว่างมี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
หรือแยกปีใดปีหนึ่ง = 1 
- ไม่มี หรือข้อมลูไม่ครบ 2 
ปี = 0 

  1. รายงานผลการขึ้นทะเบียนสัตว์
ใน Rabies One Data หรือ  
2. ไฟล์ Excel ข้อมูลจำนวน
ประชากรสัตว์ ย้อนหลัง 2 ปี ที่
จัดทำโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ภาคผนวก 6) 
ยกตัวอย่างเช่น ขอเข้ารับการ
ประเมินในปีงบประมาณ 2565 
จะต้องใช้ข้อมูล 1 ต.ค. 2563 - 
ข้อมูลล่าสุดในปีงบประมาณ  
2565 

- Rabies One 
Data หรือ 
- ไฟล์ Excel 
 

เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

มีฐานข้อมูล
การทำ
ทะเบียน 
สุนัข-แมว             

3.1.2 ร้อยละของสุนัขและแมว 
ได้รับการบันทึกข้อมูลทะเบียน
สุนัขและแมวลงใน Rabies 
One data หรือ Excel  

-  ≥ 80 %    = 2 
-  50-80 %  = 1 
- < 50 %     = 0 
-  ไม่มี          = 0        

  - Rabies One 
Data หรือ 
- ไฟล์ Excel     

เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล     

4. การฉีด
วัคซีน
ป้องกันโรค
ในสัตว ์
  

4.1 ความ
ครอบคลมุ
ของการ 
ฉีดวัคซีน 
ในสัตว ์
  

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 80 
ของ ปชก.
สุนัขและแมว
ในพื้นที่ 
  

4.1.1 ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข 
ที่มีเจ้าของ ร้อยละ 100 

- ม ี   = 1 
- ไม่มี = 0 

  1. รายงานผลการฉีดวัคซีนแยกสัตว์
มีเจ้าของ/ไม่มีเจ้าของปีปัจจุบันและ
ย้อนหลัง 1 ปี (รวม 2 ปี) 
2. รายงานผลการขึ้นทะเบียนสัตว์
ใน Rabies One Data หรือ  
3. ไฟล์ Excel ข้อมูลจำนวน
ประชากรสัตว์ ปีปัจจุบันและ
ย้อนหลัง 1 ปี (รวม 2 ปี) 

บันทึกการฉีดวัคซีน 
สัตว์ และผลการ
สำรวจสัตว์โดยที ่ 
ร้อยละการฉีด =  
จำนวนวัคซีนท่ีฉีด   
x 100 
จำนวนสัตว์ที่สำรวจ 
 

เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 4.1.2 สดัส่วนการฉีดวัคซีนใน

ประชากรสัตว์รวม มากกว่า 
ร้อยละ 80 

-  ≥ ร้อยละ 80    = 2 
- ร้อยละ 50-80   = 1 
-  < ร้อยละ 80    = 0 
 

  

  4.2 การ มีการบริหาร 4.2.1 มรีะบบการบันทึกการ - ม ี     = 1   แบบบันทึกการเบิกจ่ายวัคซีน บันทึกการเบิกจ่าย เทศบาล/
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เกณฑ์การ
พิจารณา 

ตัวชี้วัด 
พ้ืนที่ 

ปลอดโรค 
หลักเกณฑ ์
การประเมิน 

การพิจารณา 
คะแนน 

ที่ได้ 
เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

แหล่งข้อมลู 
หน่วยงาน 
ผู้ให้ข้อมูล 

บริหารจัด 
การวัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า
ในสัตว ์

จัดการวัคซีน 
และ มีการจัด 
เก็บวัคซีนตาม
มาตรฐานห่วง 
โซ่ความเย็น 

เบิกจ่ายวัคซีน  - ไม่มี   = 0 (ภาคผนวก 7) วัคซีน องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

  4.2.2 มีการจัดเก็บวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถูกต้อง
ตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น  

- ตรงตามมาตรฐาน  = 1 
- ไม่ตรงตามมาตรฐาน = 0 
                         

  ผลการประเมินการจัดเก็บวัคซีนฯ 
(ภาคผนวก 8) 
 

Check list การ
จัดเก็บวัคซีนตาม
มาตรฐานฯ 

เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

  

 

  4.2.3 มีการอบรมเรื่องการฉดี
และการจัดเก็บวัคซีนแก่
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น อสป. ก่อนการ
ดำเนินการฉดีวัคซีน โดย มีการ
อบรม อสป. มากกว่าหรือ
เท่ากับ 2 คน ต่อ 1 อปท. 

- ม ี  = 1 
- มีการอบรม  แต่อบรม 
อสป. น้อยกว่า 2 คน = 0 
- ไม่มี  = 0 

  1. โครงการฯ และกำหนดการ
อบรมฯ หรือ  
2. รายงานผลการดำเนนิกิจกรรม 
หรือ 
3. บัตรประจำตัว และใบ
ประกาศนียบัตรการอบรมฯ และ  
ใบมอบอำนาจการฉีดวัคซีนที่มอบ
โดย ปศอ. (ภาคผนวก 9) 
หมายเหตุ : กรณีดำเนินงานร่วมกับ 
อบจ. ขอให้ระบุ รับรองว่ามี อสป. 
ของเทศบาล/อบต. ที่ขอรับประเมิน
เข้าร่วมอบรม  

กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 

เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล/
สำนักงานปศุ
สัตว์อำเภอ/
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

5. การ
ควบคุม
จำนวน
ประชากร
สุนัข 
  
  
  

5.1 การ
บริหาร
จัดการสุนัข
ไม่มเีจ้าของ
ในพื้นที่ 

มีการบรหิาร
จัดการสุนัข 
ไม่มเีจ้าของ 
ในพื้นที่ 
  
  

5.1.1 มีการบริหารจดัการ หรือ
จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์หรือสถาน
สงเคราะห์สตัว์ในจังหวัด หรือ
แนวทางการบริหารจัดการสุนัข
ไม่มเีจ้าของในพื้นที่อ่ืนๆ 

- ม ี     = 1 
- ไม่มี   = 0 

  1. รายงานผลการดำเนินงานของ
ศูนย์พักพิงสัตว์ หรือสถาน
สงเคราะห์สัตว์ หากมีระดับจังหวัด
ในแสดงเอกสารที่แสดงถึง อปท.มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แผนงบประมาณ  
3 ปี ที่ระบุค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์
และการจัดสวัสดภิาพสตัว์ หรือ 
2. ข้อบัญญตัิหรือเทศบัญญตัิใน

1. รายงานผลการ
ดำเนินงานของศูนย์
พักพิงสัตว์ หรือ
สถานสงเคราะหส์ัตว ์
2. แนวทางการ
บริหารจดัการสัตว์
ในที่สาธารณะ 
3. MOU ระหว่าง 

เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
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เกณฑ์การ
พิจารณา 

ตัวชี้วัด 
พ้ืนที่ 

ปลอดโรค 
หลักเกณฑ ์
การประเมิน 

การพิจารณา 
คะแนน 

ที่ได้ 
เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

แหล่งข้อมลู 
หน่วยงาน 
ผู้ให้ข้อมูล 

  การจัดสวัสดภิาพสตัว์ หรือ 
3. แนวทางการบริหารจัดการสัตว์
ในที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน 
ตลาดสวนสาธารณะ สถานที่ราชการ 
(นับเป็นสถานที่ละ 1 แห่ง)  
หมายเหตุ นิยามการบริหาร
จัดการสุนัขไมม่ีเจ้าของ ต้องมีการ
ดำเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี ้
- มีศูนย์พักพิง/สถานสงเคราะห์
สัตว์ ในพ้ืนท่ีจังหวัด โดยที่
เทศบาลหรือ อบต. มีส่วนร่วมหรอื  
- มีการจัดการสัตวจ์รจดัในท่ี
สาธารณะมากกว่า 3 แห่ง เช่น มี
กิจกรรมทำหมัน ฉีดวัคซีน แตห่าก
มีสัตว์จรจัดในท่ีสาธารณะน้อย
กว่า 3 แห่ง ให้ดำเนินการทุกแห่ง 

อปท. และ เจ้าของ
ศูนย์พักพิง 
4. แผนงบประมาณ  
3 ปี ที่ระบุค่าใช้จ่าย
ในการกักสัตว์ และ
การจัดสวัสดภิาพ
สัตว์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวัสดภิาพ
สัตว์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ภาคผนวก 10) 
 

   5.1.2 มีการออกเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยง และ
ปล่อยสัตว์ภายในท้องถิ่น ตาม 
พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

- ม ี   = 1 
- ไม่มี = 0 

  เทศบญัญตัิ/ข้อบัญญัตฯิ ควบคุม
การเลีย้ง และปล่อยสตัว์ภายใน
ท้องถิ่น (ภาคผนวก 11) 
 

เทศบัญญตัิ/ 
ข้อบัญญัติฯ 

เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

5.1.3 มีการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ทราบเทศบัญญัติ ฯ หรือ
ข้อบัญญัติ ฯ ตามข้อ 5.1.2 

- ม ี   = 1 
- ไม่มี = 0 

  สรุปรายงานผลการประชาสมัพันธ์ 
เช่นการประกาศผ่านหนา้เว็ปไซด์ 
หรือป้ายประชาสัมพันธ์ เทศ
บัญญัติ หรือ ข้อบัญญัต ิ

สรุปรายงานผลการ
ประชาสมัพันธ์ 

เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

5.1.4 ทำหมันสุนัขและแมว -  ≥ ร้อยละ 25  = 2   แบบสำรวจข้อมลูประชากรสัตว์ - บันทึกการฉีด เทศบาล/
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เกณฑ์การ
พิจารณา 

ตัวชี้วัด 
พ้ืนที่ 

ปลอดโรค 
หลักเกณฑ ์
การประเมิน 

การพิจารณา 
คะแนน 

ที่ได้ 
เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

แหล่งข้อมลู 
หน่วยงาน 
ผู้ให้ข้อมูล 

เพศผู้และเพศเมียสะสมไม่น้อย
กว่าร้อยละร้อยละ 25 ของ
ประชากรสุนัขและแมวทั้งหมด
ในพืน้ท่ี 

-  ร้อยละ 10 - 24 = 1 
-  ≤ร้อยละ 10 = 0 

และ ประวัติการทำหมันของสัตว์
ตัวนั้นในปีงบประมาณที่ขอรับการ
ประเมิน (สามารถใช้หลักฐานข้อ 
2 ของข้อ 3.1.1) ทั้งนี้จำนวนการ
ทำหมันสะสมสามารถนับรวมการ
ทำหมันจากสถานพยาบาลสัตว ์
ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน 

วัคซีนสัตว์ หรือผล
การขึ้นทะเบียนสัตว ์
- บันทึกการควบคุม
การเจรญิพันธ์ุ 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

 5.1.5 จำนวน ปชก.สตัว์จาก
การสำรวจเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ต่อป ี

-  ≤ ร้อยละ 10 = 2 
-  > ร้อยละ 10 = 0 

 ข้อมูลการสำรวจ 2 ปีย้อนหลัง 
โดยที ่ร้อยละปชก.สุนัขปี 63 
= จำนวน ปชก. สัตว์ปี 63)                           
          *100 
   จำนวน ปชก.สัตว์ปี 62  

ผลการขึ้นทะเบียน
สัตว ์

เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

5.2 การเฝา้
ระวังสัตว์
เคลื่อนย้าย
เข้า-ออกพื้นที ่ 

มีระบบการ
เฝ้าระวังสัตว์
เคลื่อนย้ายใน
ระดับจังหวดั 

5.2.1 มีการจัดทำแนวทาง
ระบบการเฝ้าระวังสตัว์
เคลื่อนย้ายระหว่าง อปท. 

- ม ี   = 1 
- ไม่มี = 0 

  1. รายงานการวางระบบการเฝ้า
ระวังเคลื่อนยา้ยสตัว์ หรือ 
2. แนวทางการเฝา้ระวังเคลื่อน 
ย้ายสตัว์ของปศุสัตว์จังหวัด เช่น 
ข้อกำหนดจากประชาคมของ
ชุมชน หรือ  
3. กำหนดในเทศบัญญตัิ/
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการแจ้งขึ้น
ทะเบียน เกิด ตาย ย้ายเข้า-ออก
พื้นที่ของสุนัข/แมว หรือ  
4. ประกาศเขตเฝ้าระวังโรค
ระบาดสัตว์ หรือ ประกาศเขต
ควบคุมโรคระบาดสตัว์ (ตาม

การประชมุเพื่อวาง
ระบบการเฝ้าระวัง
การเคลื่อนย้ายสัตว์ 
โดยประกอบด้วย
ผู้เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานต่างๆ 

เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
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เกณฑ์การ
พิจารณา 

ตัวชี้วัด 
พ้ืนที่ 

ปลอดโรค 
หลักเกณฑ ์
การประเมิน 

การพิจารณา 
คะแนน 

ที่ได้ 
เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

แหล่งข้อมลู 
หน่วยงาน 
ผู้ให้ข้อมูล 

มาตรา 17 แห่ง พรบ.โรคพิษสุนัข
บ้า พ.ศ.2535) 

6. ความ
ยั่งยืนของ
การปลอด
โรคพิษ 
สุนัขบ้า 
  
  

6.1 การ 
บูรณาการ 
ระหว่าง
หน่วยงาน 

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
/คณะทำงาน
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า
ระดับท้องถิ่น 

6.1.1 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทำงาน  
ที่ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน ได้แก่  
1) สาธารณสุข  
2) ปศุสัตว์  
3) อปท.  

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ 
คณะทำงาน  
    ระดับ อปท.   = 5 
    ระดับ อำเภอ  = 3 
    ระดับ จว.      = 1 
- ไม่มี   = 0 

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทำงาน ที่ครอบคลุมอย่าง
น้อย 3 หน่วยงาน (ภาคผนวก 
12) 
2. การประชุมและ/หรือมติการ
ประชุมฯ 
3. รายงานผลการดำเนินงาน 

คำสั่งแต่งตั้งฯ เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

6.1.2 อปท. มีการจัดทำแผน 
พัฒนาท้องถิ่นที่สนับสนุน 
การสร้างพืน้ท่ีปลอดโรค 
พิษสุนัขบ้า ในปีปัจจุบันและอีก
อย่างน้อย 1 ปีย้อนหลัง 

- มีแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี= 
2 
- มีปีใดปีหนึ่ง = 1 
- ไม่มีแผน     = 0 

  แผนงานโครงการสร้างพ้ืนท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า บรรจุในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น ณ ปีท่ีขอรับการ
ประเมิน ข้อบญัญัต/ิเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ท่ี
สนับสนุนการสร้างพ้ืนท่ีปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า 3 ปีท่ีผ่านมา 
(1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 
 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63) 

ข้อบัญญัต/ิ 
เทศบัญญตัิ  
งบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี

เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

6.2 การ
สื่อสารความ
เสี่ยงและ
ประชา 
สัมพันธ์ 

มีการประชา 
สัมพันธ์เรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ
โรคพิษสุนัขบ้า
ผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

6.2.1 มีการประชาสัมพันธผ์่าน
สื่อต่าง ๆ  

- ≥5 ช่องทาง   = 2 
- <5 ช่องทาง   = 1 
- ไมม่ีการประชาสมัพันธ ์= 0 
 

  - รายงานผลการประชาสัมพันธ์  
หรือ 
- ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
พร้อมคำอธิบาย 

รายงานผลการ
ประชาสมัพันธ์ 

เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

6.2.2 ความถี่ของการ
ประชาสมัพันธ์ ของทุกช่องทาง

-  ≥ 10ครั้ง ต่อปี     = 2 
-  ≥  5 ครั้ง ต่อปี     = 1 
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เกณฑ์การ
พิจารณา 

ตัวชี้วัด 
พ้ืนที่ 

ปลอดโรค 
หลักเกณฑ ์
การประเมิน 

การพิจารณา 
คะแนน 

ที่ได้ 
เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

แหล่งข้อมลู 
หน่วยงาน 
ผู้ให้ข้อมูล 

รวมกัน -  <  5 ครั้ง ต่อปี     = 0 
6.3 ประชาชน
มีความรู้เรื่อง
โรคพิษสุนัข
บ้า 

มากกว่าร้อย
ละ 80 ของ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
สำรวจผ่าน
เกณฑ์ความรู้
เรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า 

6.3.1 ร้อยละของประชาชน 
ที่ได้รับการสำรวจมีความรู้
มากกว่า ร้อยละ 80 หรือผา่น
เกณฑ์ที่กำหนด 

-  ≥ร้อยละ 80    = 2 
-  ร้อยละ 50–79 = 1 
- <ร้อยละ 50     = 0 

 รายงานสรุปผลการประเมิน
ความรู้ประชาชน ในช่วงระยะ 
เวลาไม่เกิน 2 ปี (ภาคผนวก 13) 

แบบประเมินความรู้
ประชาชน (จำนวน 
30 ตัวอยา่ง ต่อ 
อปท.) 

- รพ.สต. 
- เทศบาล / 
อบต. 

 
* หมายเหตุ : 1. เกณฑ์การประเมินนี้เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินในระดับเทศบาล/อบต. โดยที่ 
                    1.1. เทศบาล/อบต. สามารถใช้ในการประเมินตนเองเพ่ือให้ทราบคะแนนเบื้องต้น 
                    1.2. การประเมินเพ่ือรับรอง องค์กรปกครองท้องถิ่นปลอดโรค ต้องถูกประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ 
                2. ข้อมูล 2 ปีย้อนหลัง เช่น ขอตรวจประเมินปีงบประมาณ 2565 ใช้ข้อมูล 1 ตค. 2562 – 30 กย. 2563 และ 1 ตค. 2563 - 30 กย. 2564 
 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน 
  4.1 เทศบาล/อบต. ที่ผ่านเกณฑ์ จะต้องมีการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

เกณฑ์การพิจารณา ตัวชี้วัด เง่ือนไข 
1. โรคพิษสุนัขบ้าในคน 1.1 จำนวนผู้เสียชีวิต มีการดำเนินงานตาม ข้อ 1.1.1 ถึง 1.1.3  ไดค้ะแนนเตม็ทุกข้อ หรอื = 14 คะแนน 

1.2 ผู้เสียชีวิตสงสัยโรคพิษสุนัขบา้ หรือโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ (A86)      
ทุกราย ไดร้ับการตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบัติการ 

มีการดำเนินงานตาม ข้อ 1.2.1 ได้คะแนนเต็ม หรือ = 2 คะแนน 

2. โรคพิษสุนัขบ้าในสตัว์ 2.1 จำนวนสัตว์ทีส่่งตรวจหาเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรับ เป็นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน มีการดำเนินงานตาม ข้อ 2.1.1 ได้คะแนนเต็ม หรือ = 1 คะแนน 
2.2 จำนวนสัตว์ทีส่่งตรวจหาเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก เป็นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน มีการดำเนินงานตาม ข้อ 2.1.2  ได้คะแนนเต็ม หรือ = 1 คะแนน 
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เกณฑ์การพิจารณา ตัวชี้วัด เง่ือนไข 
2.3 ระยะเวลาทีต่รวจไม่พบโรคในสัตว ์ มีการดำเนินงานตาม ข้อ 2.3.1 ได้คะแนนเต็ม หรือ = 10 คะแนน 

3. การสำรวจสัตว ์ 3.1 สำรวจจำนวนสุนัขและแมวครอบคลุมพื้นท่ี มีการดำเนินงานตาม ข้อ 3.1.1 ถึง 3.1.2  ได้คะแนนเต็มทุกข้อ หรือ 4 คะแนน 
4. การฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคในสตัว ์
4.1 ความครอบคลุมของการฉดีวัคซีนในสัตว ์ มีการดำเนินงานตาม ข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.2  ได้คะแนนเต็มทุกข้อ หรือ 3 คะแนน 
4.2 การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว ์ มีการดำเนินงานตาม ข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3  ได้คะแนนเต็มทุกข้อ หรือ 3 คะแนน 

5. การควบคมุจำนวน
ประชากรสุนัข 

5.1 การบริหารจัดการสุนัขไมม่ีเจา้ของในพื้นที่ มีการดำเนินงานตาม ข้อ 5.1.1 ถึง 5.1.5  ได้คะแนนเต็มทุกข้อ หรือ 7 คะแนน 
5.2 การเฝ้าระวังสัตว์เคลื่อนย้ายเข้า-ออก พื้นที่ มีการดำเนินงานตาม ข้อ 5.2.1 ได้คะแนนเต็ม หรือ 1 คะแนน 

6. ความยั่งยืนของการ
ปลอดโรคพิษสุนัขบา้ 

6.1 การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการดำเนินงานตาม ข้อ 6.1.1 ถึง 6.1.3  ได้คะแนนเต็มทุกข้อ หรือ 9 คะแนน 
6.2 การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ ์ มีการดำเนินงานตาม ข้อ 6.2.1 ถึง 6.2.2  ได้อย่างน้อย 2 คะแนน 
6.3 ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพษิสุนัขบ้า มีการดำเนินงานตาม ข้อ 6.3.1 ได้คะแนนเต็ม หรือ 2 คะแนน 

 4.2 อำเภอที่จะสามารถประกาศเป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างเป็นทางการ จะต้องมีจำนวนเทศบาล/อบต. ทุกแห่งของอำเภอนั้นๆ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 คณะกรรมการการประเมินท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ขอรับรองว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ ในครั้งนี้ ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ทุกประการ 

ลงชื่อ................................................................ 
(..........................................................................) 

ประธานคณะกรรมการประเมินท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
วันที่ลงนาม................................................................
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แบบตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี               

 

ลำดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1 อำเภอปลอดโรค (ได้รับการประกาศรับรองตามข้ันตอน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

1 เขต  

1 อำเภอ (ใหม่) 

2 ร้อยละของอำเภอประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าด้านสาธารณสุข 

ร้อยละ 30 

ของจำนวนอำเภอ 
ทั้งหมด 

3 ร้อยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในคน เพื่อสนับสนุนการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ร้อยละ 30 

ของจำนวนอำเภอ
ทั้งหมด 

4 ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางเวช
ปฏิบัติ (จากสอบสวนรายงานสัตว์ตรวจให้ผลบวก ทุกเหตุการณ์) 

ร้อยละ 100 
ของผู้สัมผัสโรคฯ 
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ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เขตสุขภาพที่.........................จังหวัด............................................ 

จังหวัด 

อำเภอได้รับการประกาศ 
เป็นอำเภอปลอดโรค1 

อำเภอท่ีผ่านเกณฑ์ 
แต่ยังไม่ได้ประกาศ 2 

อำเภอท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 3 
อำเภอปลอดโรค 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
พื้นท่ีปลอดโรคฯ 
ด้านสาธารณสุข4 

ผู้เสียชีวิตด้วยโรค 
ไข้สมองอักเสบไม่ทราบ

สาเหตุ (A86) 

ผ่านเกณฑ์การดำเนินการ 
ตามมาตรการฯ6 ในคน 

การติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 

จำนวน 
อำเภอ 

ชื่ออำเภอ จำนวน 
อำเภอ 

ชื่ออำเภอ จำนวน 
อำเภอ 

ชื่ออำเภอ จำนวน 
อำเภอ 

% 
อำเภอ 

ชื่ออำเภอ จำนวน 
ผู้เสียชีวิต 

(ราย) 

ส่ง Lab5 
R/O 

Rabies 
(ราย) 

จำนวน 
อำเภอ 

% 
อำเภอ 

ชื่ออำเภอ สัตว์พบเชื้อ 
(เหตุการณ์) 

สอบสวน7 
(เหตุการณ์) 

ผู้สัมผัส
โรค 
(คน) 

ได้รับ
วัคซีน8 
(คน) 

                   

                   

ปัญหา 1. เหตผุลทีไ่ม่ประกาศรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ...................................................................................................................................................................................................................... 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ทำไมผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ (A86) ไมไ่ด้รับการส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยแยกโรค Rabies เพราะ ................................................................................................................. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

หมายเหต ุ 1. อำเภอได้รับการประกาศเป็นอำเภอปลอดโรค หมายถึง ไดร้ับการประเมินและรับรองอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามขั้นตอน ในปีงบประมาณ 2566 
2. อำเภอท่ีผา่นเกณฑ์แต่ยังไม่ไดป้ระกาศ หมายถึง ท้องถิ่นทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินพ้ืนท่ีปลอดโรคตามแบบฟอร์ม แต่ไมไ่ดด้ำเนนิการรับรองเป็นอำเภอปลอดโรค ตามขั้นตอน 
3. อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์อำเภอปลอดโรค หมายถึง ท้องถิ่นไม่ได้รับการประเมินพ้ืนท่ีปลอดโรคตามแบบฟอร์มครบทุก อปท. หรือ ผลคะแนนการประเมินน้อยกว่า 59 คะแนน 
4. ผ่านเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคฯ ด้านสาธารณสุข หมายถึง ได้คะแนนการประเมินโรคพิษสุนัขบ้าในคน ไมต่่ำกว่า 16 คะแนน 
5. ส่ง Lab R/O Rabies หมายถึง ส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเพือ่วินิจฉัยแยกโรคพิษสุนัขบ้า โดยสามารถส่งได้ทั้งกรณีคนไข้อาการหนักท่ียังมีชีวิต หรือ เสียชีวิตแล้ว 
6. ผ่านเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม โรคฯ ในคน หมายถึง มีแผนและมีการดำเนินการตามมาตรฯ ที่กำหนด 
7. สอบสวนโรค หมายถึง การสอบสวนทุกเหตุการณ์ทีสุ่นัข-แมว พบผลบวกต่อเชือ้พิษสุนัขบ้า 
8. ไดร้ับวัคซีน หมายถึง ผู้สมัผสัโรคพิษสุนัขบ้าท่ีได้รับการสอบสวนโรครับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ตามแนวทางเวชปฏิบัติ 
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๒๕๑ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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๒๕๓ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 



๒๕๙ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 



 

 

ภาคผนวก 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ปฏิทินงานตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที่ 1 จัดทำแผนการตรวจราชการฯ (ต.ค. – พ.ย. 65) 
1.1 ประชุม  สตร. : - กำหนด/มอบหมายประธาน รองประธาน และ  

                        เลขานุการ คกก.กำหนดประเด็นในแต่ละคณะ 
                         - กำหนดกรอบประเด็น แนวทางการตรวจราชการ 

สัปดาห์ที่ 3-4 ของ 
ต.ค. 65 

  

สตร. ,กองตรวจฯ , 
กรมวิชาการ 

1.2 ประชุมร่วมกับกรม กอง เพื่อเตรียมพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงาน
ปี 2566 

สัปดาห์ที่ 3-4 ของ  
พ.ย.65 

สตร. ,กองตรวจฯ, 
กรมวิชาการและ
สำนักใน สป. 

1.3 รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่ง คกก.กำหนดประเด็น / คกก.แต่ละคณะ
ประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดประเด็น/แนวทางการตรวจราชการ  

7-30 พ.ย. 65 กองตรวจฯ ,คกก.
กำหนดประเด็นฯ 

1.4 ประสานจัดเตรียมทีม และเตรียมความพร้อมผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและ
นิเทศงาน 

พ.ย. 65 กองตรวจฯ, 
เขตสุขภาพที่ 1-12, 
กรมวิชาการและ 
สำนักใน สป. 

1.5 จัดทำคำสั่งแตง่ตั้งผูท้ำหนา้ที่ตรวจราชการและนิเทศงานระดับกรม และ
หน่วยงานใน สป. 

พ.ย. 65 กองตรวจฯ 

1.6 เสนอแผนการตรวจราชการปี 2566 ต่อปลัดกระทรวงฯ เพื่ออนุมัติแผน สัปดาห์ที่ 3 ของ  
พ.ย.65 

หัวหน้าผู้ตรวจฯ 

1.7 จัดทำคูม่ือแผน-แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 
2566 

พ.ย.-ธ.ค. 65 กองตรวจฯ 

1.8 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2566 14 ธ.ค. 65 สตร. / กองตรวจฯ 

1.9 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2566 
      

23 ธ.ค. 65 สตร. / กองตรวจฯ 

1.10 การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของเขต
สุขภาพที่ 1-12  

สัปดาห์ที่ 3-4 ของ  
ธ.ค.65 

เขตสุขภาพที่ 1-12 

1.11 กองตรวจราชการ กรมวิชาการและสำนักที่เกี่ยวข้อง อบรมเตรียมความ
พร้อมผู้ทำหน้าทีต่รวจราชการและนิเทศงานกรมและหนว่ยงายใน สป. 
และทีมสนับสนนุการตรวจราชการ 

 

 
22 ธ.ค. 65 

 

กองตรวจฯ  
กรมวิชาการและ 
หน่วยงานใน สป. 

ขั้นที่ 2 ดำเนินการตรวจราชการฯ 
2.1 การตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด ( 2 คร้ัง/ปี ) 

 รอบที่ 1  (ไตรมาส 1-2) 
 รอบที่ 2  (ไตรมาส 3-4) 

 
ธ.ค.65 - มี.ค.66 

พ.ค.- ส.ค.66 

  
ทีมตรวจราชการ  

ขั้นที่ 3 รายงานผลการตรวจราชการฯ 

3.1 รายงานผลการตรวจราชการฯ  ปีละ 2 รอบ 
 

   

     (1) ทีมตรวจราชการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการเสนอต่อหัวหน้าทีม
ภายใน 7 วันหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละรอบหรือแต่ละไตรมาส 
(ตามความเหมาะสมของประเดน็ตรวจราชการ) 

รอบ 1: ธ.ค.65-มี.ค.66 
รอบ 2: พ.ค.-ส.ค.66 

ทีมตรวจราชการ 



๒๖๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     (2) หัวหน้าทีมตรวจราชการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการเสนอ
ต่อผู้บริหารภายใน 15 วัน ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิน้ในแต่ละรอบ 

รอบ 1 : เม.ย.66 
รอบ 2 : ส.ค.66 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 

(3) หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการรวบรวมรายงานตรวจราชการ สง่ให้        
กองตรวจราชการ เพื่อส่งให้ คกก.กำหนดประเด็นฯ แต่ละคณะ ประมวลผลใน
ภาพรวมประเทศ 

รอบ 1 ภายใน 20 
เม.ย.66 

รอบ 2 ภายใน 15 
ส.ค. 66 

หัวหน้ากลุ่มตรวจ
ราชการ เขต
สุขภาพที่ 1-12 

     (4) กองตรวจราชการ รวบรวมรายงาน เพื่อประมวลผลในภาพรวม
ประเทศ 

รอบ 1 : เม.ย.66 
รอบ 2 : ส.ค.66 

กองตรวจราชการ 

     (5) คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณา กลั่นกรอง 
ประมวล สรปุ และจดัทำข้อเสนอเชิงนโยบาย จากผลการตรวจราชการใน
ภาพรวมประเทศ 

รอบ 1 : เม.ย.-พ.ค.66 
รอบ 2 : ส.ค.-ก.ย.66 

คกก.กำหนด
ประเด็นฯ 
  
   

3.2 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
(หมายเหตุ  สรุปผลรอบที่ 1 จดัภายในกระทรวงฯ (ในรูปแบบออนไซต์และ
ออนไลน์) 
              สรุปผลรอบที่ 2  จดัภายในกระทรวงฯ (ในรูปแบบออนไซต์และ
ออนไลน์)  

รอบ 1 : สัปดาห์ที่  
1-2 ของ พ.ค. 66 

  รอบ 2 :  สัปดาห์ที่  
1-2 ของ ก.ย.66 

กองตรวจราชการ 

3.3 เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร รอบ 1 : พ.ค.66 
รอบ 2 : ก.ย.66 

กองตรวจราชการ 

3.4 จัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจราชการฯ ปงีบประมาณ 2566 และ
เผยแพร ่

รอบ 1 : มิ.ย.66 
รอบ 2 : ต.ค.66 

คกก.กำหนดประเด็นฯ/
กองตรวจฯ 

4. การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ 

4.1 ทบทวนและปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา/ขบัเคลื่อนระบบตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข  

 พ.ย. 65 กองตรวจราชการ 

4.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการ     
หมายเหตุ  ประเด็นสำคัญที่ขบัเคลื่อน ได้แก่ 

1. ระบบการจัดทำแผนแนวทางการตรวจราชการ 
2.  ระบบการรายงานผลการตรวจราชการ และระบบสนบัสนุนการ

ตรวจราชการ 
- การจัดเตรียมทีมและเตรียมความพร้อมของผู้ทำหน้าที่ตรวจ

ราชการและนิเทศงาน ของกรม/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- การพัฒนาศักยภาพผู้ทำหนา้ทีต่รวจราชการและนิเทศงาน 

(ดำเนินการโดย กองตรวจราชการ) 
- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนนุการตรวจ

ราชการ 
3. สำรวจความคิดเห็นของผู้ทำหนา้ที่ตรวจราชการและนิเทศงาน/

หน่วยรับตรวจ ที่มีต่อระบบตรวจราชการประจำปี 2566 
4. จัดทำข้อเสนอแนะและแก้ไขปญัหาที่พบจากการตรวจราชการ 

พร้อมทั้งพัฒนาระบบตรวจราชการให้มีความทันสมัย 

ไตรมาสละ 1 คร้ัง กองตรวจฯ/ 
คกก.พัฒนาระบบ
ตรวจฯ/คกก.
ขับเคลื่อนระบบ
ตรวจฯ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  

 

เขต 
สุขภาพ

ที ่
จังหวัด 

กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ 
รอบท่ี 1 

กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ 
รอบท่ี 2 

1 เชียงราย 24 - 26 มกราคม 2566 7 - 9 มิถุนายน 2566 
แม่ฮ่องสอน 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 14 – 16 มิถุนายน 2566 
เชียงใหม่-ลำพูน 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 20 – 23 มิถุนายน 2566 
ลำปาง 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 28 – 30 มิถุนายน 2566 
แพร่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 3 - 5 กรกฎาคม 2566 
น่าน 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 5 – 7 กรกฎาคม 2566 
พะเยา 8 - 10 มีนาคม 2566 12 - 14 กรกฎาคม 2566 

2 พิษณุโลก 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 12-14 กรกฎาคม 2566 
อุตรดิตถ์ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 14-16 มิถุนายน 2566 
ตาก 8-10 มีนาคม 2566 19-21 กรกฎาคม 2566 
สุโขทัย 15-17 มีนาคม 2566 21-23 มิถุนายน 2566 
เพชรบูรณ์ 22-24 มีนาคม 2566 7-9 มิถุนายน 2566 

3 พิจิตร 18 - 20 มกราคม 2566 4 – 6 กรกฎาคม 2566 
อุทัยธานี 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 11 – 13 กรกฎาคม 2566 
ชัยนาท 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 13 – 15 มิถุนายน 2566 
กำแพงเพชร 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 6 – 8 มิถุนายน 2566 
นครสวรรค์ 8 – 10 มีนาคม 2566 20 – 22 มิถุนายน 2566 

4 

สระบุรี 25– 27 มกราคม 2566 9 – 11 สิงหาคม 2566 
นครนายก 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 25 - 27 กรกฎาคม 2566 
อ่างทอง 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 17 – 19 กรกฎาคม 2566 
ลพบุรี 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 10 – 12 กรกฎาคม 2566 
นนทบุรี 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 19 – 21 กรกฎาคม 2566 
อยุธยา 1 – 3 มีนาคม 2566 12 – 14 กรกฎาคม 2566 
สิงห์บุรี 8 – 10 มีนาคม 2566 3 – 5 กรกฎาคม 2566 
ปทุมธานี 15 – 17 มีนาคม 2566 5 – 7 กรกฎาคม 2566 

5 สมุทรสงคราม 25 - 27 มกราคม 2566  
สุพรรณบุรี 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566  
นครปฐม 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2566  
สมุทรสาคร 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566  
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เขต 
สุขภาพ

ที ่
จังหวัด 

กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ 
รอบท่ี 1 

กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ 
รอบท่ี 2 

ประจวบคีรีขันธ์ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566  
กาญจนบุรี 1 – 3 มีนาคม 2566  
ราชบุรี 15 - 17 มีนาคม 2566  
เพชรบุรี 22 - 24 มีนาคม 2566  

6 
 
 
 

ตราด 24 - 26 มกราคม 2566 22-23 พฤษภาคม 2566 
จันทบรี 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 24-26 พฤษภาคม 2566 
ชลบุร ี 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 21-23 มิถุนายน 2566 
สระแก้ว 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 12-13 มิถุนายน 2566 
ปราจีนบุรี 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 14-16 มิถุนายน 2566 
ระยอง 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 19-20 มิถุนายน 2566 
สมุทรปราการ 7 - 9 มีนาคม 2566 3-4 กรกฎาคม 2566 
ฉะเชิงเทรา 14 - 16 มีนาคม 2566 5-7 กรกฎาคม 2566 

7 
 
 

 

ร้อยเอ็ด 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 21-23 มิถุนายน 2566 
กาฬสินธุ์ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 7-9 มิถุนายน 2566 
ขอนแก่น 7 - 10 มีนาคม 2566 19-21 กรกฎาคม 2566 
มหาสารคาม 27 - 31 มีนาคม 2566 5-7 กรกฎาคม 2566 

8 หนองบัวลำภู 11-๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
สกลนคร 18-19 มกราคม ๒๕๖๖ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
นครพนม ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖        ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
หนองคาย 16-17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
อุดรธานี ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
เลย ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
บึงกาฬ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

9 นครราชสีมา 13-15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 5-7 กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
บุรีรัมย์ 1-๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑9-2๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
ชัยภูมิ 15-17 มีนาคม ๒๕๖๖ ๒8-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
สุรินทร์ 22-24 มีนาคม ๒๕๖๖ ๑2-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

10 มุกดาหาร 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 7 – 9 มิถุนายน 2566 
อำนาจเจริญ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 14 – 16 มิถุนายน 2566 
ยโสธร 1 – 3 มีนาคม 2566 21 – 23 มิถุนายน 2566 
ศรีสะเกษ 8 – 10 มีนาคม 2566 5 – 7 กรกฎาคม 2566 
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เขต 
สุขภาพ

ที ่
จังหวัด 

กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ 
รอบท่ี 1 

กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ 
รอบท่ี 2 

อุบลราชธานี 15 – 17 มีนาคม 2566 12 – 14 กรกฎาคม 2566 
11 กระบี่ 25-27   มกราคม   2566 7-9  มิถุนายน  2566 

ภูเก็ต 5-7 กุมภาพันธ์   2566 21-23  มิถุนายน  2566 
ระนอง 12-14  กุมภาพันธ์   2566 28-30  มิถุนายน  2566 
ชุมพร 20-22  กุมภาพันธ์   2566 5-7  กรกฎาคม  2566 
สุราษฎร์ธานี 1-3   มีนาคม  2566 12-14  กรกฎาคม  2566 
พังงา 13-15  มีนาคม   2566 14-16  มิถุนายน  2566 
นครศรีธรรมราช 22-24  มีนาคม  2566 19-21  กรกฎาคม  2566 

12 นราธิวาส 11-13 มกราคม 2566 10-12 พฤษภาคม 2566 
สงขลา  18 – 20 มกราคม 2566 14-16 มิถุนายน 2566 
ตรัง 25-27 มกราคม 2566 24-26 พฤษภาคม 2566 
สตูล 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 
พัทลุง 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 7-9 มิถุนายน 2566 
ปัตตานี  15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 17-19 พฤษภาคม 2566 
ยะลา 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 21-23 มิถุนายน 2566 

 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ .... : ………………………………………………………….. 
 

หัวข้อ   .....................................................................................................................……..............… 
ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดภายใต้ประเด็น/หัวข้อ) .......................................................................................... 

 

คำนิยาม................................................................................................. .......................................................... 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการที่ดำเนินงาน 
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
    
    
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
    
    
 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

 
 

   

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 

1. ............................................................................................................................. .......... 

2. ............................................................................................................. .......................... 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ).......................................................................................  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรม........................ สำนัก/กอง............................... 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผดิชอบ 

 ตำแหน่ง......................... 
สำนัก/กอง..................... 

Tel. .........................Mobile……………………. 
e-mail : …………………….......................... 

 

 ตำแหน่ง......................... 
สำนัก/กอง..................... 

Tel. .........................Mobile……………………. 
e-mail : ………………….............................…. 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

 ตำแหน่ง......................... 
สำนัก/กอง..................... 

Tel. ........................Mobile……………………. 
e-mail : …………………….............................. 

 

 ตำแหน่ง......................... 
สำนัก/กอง..................... 

Tel. .......................Mobile……………………. 
e-mail : ……………………............................... 

 

 
หมายเหตุ สามารถเพิม่เตมิรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญและจำเป็นไดต้ามดุลยพินิจของ คกก.กำหนดประเด็นแตล่ะประเด็น 
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แบบฟอร์มการสรุปและรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2566 รอบ.................. 
เขตสุขภาพที่ ............. จงัหวัด............................. 

ประเด็นที่ ...... : ……………………………………………………………………… 
 
ประเด็นตรวจราชการ : ……………………………………………………………………………. 
หัวข้อ / ตัวชี้วัด …… : …………………………………………………… 
 

1) เป้าหมาย และผลงาน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
2) สรุปสถานการณ์ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มการสรุปและรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2566 รอบ.................. 
เขตสุขภาพที่ .............  

ประเด็นที่ ...... : ……………………………………………………………………… 
 
ประเด็นตรวจราชการ : ……………………………………………………………………………. 
หัวข้อ / ตัวชี้วัด …… : …………………………………………………… 
 

1) เป้าหมาย และผลงาน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
2) สรุปสถานการณ์ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มการสรุปและรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประเด็นที่ …… : …………............... 
หัวข้อ  ………………………………. 

เขตสุขภาพที่ ………………….. จังหวัด................... รอบที่ ………/2566 
 
 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก………………………………………………………………………………………………………………. 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ
ดำเนินงาน 

1…………………………… 
 
2……………………………. 
 
3…………………………… 
 

1.1………………………………………………………….. 
1.2………………………………………………………….. 
2.1………………………………………………………….. 
2.2………………………………………………………….. 
3.1………………………………………………………….. 
3.2…………………………………………………………. 

1.1…………………………………….. 
1.2…………………………………….. 
2.1…………………………………….. 
2.2…………………………………….. 
3.1…………………………………….. 
3.2……………………………………... 

 
 

3. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

4.1 สำหรับพื้นที่ ……………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 สำหรับส่วนกลาง ………………………………………..………………….…………………………………………….………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………..……….……… 

 
 
 
 

ผู้รายงาน………………………………………………………… 
ตำแหน่ง…………………………………………………………. 
วัน/เดือน/ปี………….………………………………………… 
E-mail………………………………………………………….. 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับจังหวัด  
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แบบฟอร์มการสรุปและรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประเด็นที่ …… : …………............... 
หัวข้อ  ………………………………. 

เขตสุขภาพที่ …………………..รอบท่ี ………/2566 
 
 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก………………………………………………………………………………………………………………. 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ
ดำเนินงาน 

1…………………………… 
 
2……………………………. 
 
3…………………………… 
 

1.1………………………………………………………….. 
1.2………………………………………………………….. 
2.1………………………………………………………….. 
2.2………………………………………………………….. 
3.1………………………………………………………….. 
3.2…………………………………………………………. 

1.1…………………………………….. 
1.2…………………………………….. 
2.1…………………………………….. 
2.2…………………………………….. 
3.1…………………………………….. 
3.2……………………………………... 

 
 

3. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

4.1 สำหรับพื้นที่ ……………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 สำหรับส่วนกลาง ………………………………………..………………….…………………………………………….………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………..……….……… 

 
 
 
 

ผู้รายงาน………………………………………………………… 
ตำแหน่ง…………………………………………………………. 
วัน/เดือน/ปี………….………………………………………… 
E-mail………………………………………………………….. 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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แบบฟอร์มการสรุปและรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
 
 

 

1. ประเด็นตรวจราชการ :  

2. หัวข้อ /ตัวชี้วัด :  

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก……………………………………………………………………………………………………………. 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. สถานการณ ์(เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการดำเนินการเรื่องนี้ /Gaps การดำเนินการที่ผ่านมา /มาตรการที่

กำหนดให้ดำเนินการรอบนี้) 

5. ผลการประเมิน (รอบที่……)  
5.1 กราฟแท่ง / แผนภูม ิ/ ตาราง  แยกรายเขตฯ  และผลรวมทุกเขต 
5.2 คำอธิบายผลการดำเนินงาน จากข้อ 1  
5.3 สรุปผล  ภาพรวม ผ่าน / ไม่ผา่นเกณฑ์  เขตท่ีดำเนินการได้ดีที่สุด 

    5.4 นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   
 

6.ปัญหา / สาเหตุ /สิ่งสะท้อนความไม่สำเร็จ 
 6.1 ภาพรวมของพ้ืนที่ แยกเป็นตามกรอบ 6 BB 
 6.2 แยกตามรายเขตฯ /พ้ืนที่ (ถ้ามี) 

7.ข้อเสนอแนะ 
 7.1 สำหรับพื้นที่ (แต่ละข้อน่าจะต้องระบุว่า เขต/จังหวัด /อำเภอ /ตำบล/ชุมชน ที่จะเป็น 
                      ผู้ดำเนินการ) 
 7.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  (จำแนกตาม 6 BB  หรืออ่ืนๆ) 

8. แผนการติดตาม  (จากผู้นิเทศ) 

ผู้รายงาน………………………………………………………… 
ตำแหน่ง…………………………………………………………. 
วัน/เดือน/ปี………….………………………………………… 
E-mail………………………………………………………….. 

           แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ (รายประเด็น) 
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566  รอบที่.............. 

ประเด็นที่……. : ………………………………………………….. 
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แบบฟอร์มการสรุปและรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕66 

เขตสุขภาพที่ ………. รอบที่……..... จังหวัด……………………………… 
 

ลำดับ 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ

ผู้ตรวจราชการ 
ผลการดำเนินการ 

ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  ลงชื่อ.............................................................. 
  (............................................................) 

ตำแหน่ง................................................  
                      เขตสุขภาพที่........ 
             วันที่............................................... 

 



 

 

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

…………………………………. 
 

โดยที่การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่จะ
ทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินการดังกล่าว เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการ
ปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดทำภารกิจ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๘" 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๒ 

(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ      
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ      
(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๕) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

ผู้ตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐทุก

หน่วย ยกเว้นการตรวจราชการในหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 

“ผู้ตรวจราชการ” หมายความว่า ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีหน้าที่ในการตรวจราชการ แต่ไม่
รวมถึงผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

“ผู้รับการตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐ 

 

 



273 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
(๑) ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
(๒) หน่วยงานในการบริหารราชการในต่างประเทศ 
(๓) รัฐวิสาหกิจ 
(๔) หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่รวมถึง

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสำนักนายกรัฐมนตรี และทบวงด้วย 
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงด้วย 
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และส่วนราชการที่ไม่มีฐานะ

เป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็น
อธิบดี 

“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการของกรมด้วย 
ข้อ ๖ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการ 

……………………………………….. 
 

ข้อ ๗ การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
(๑) เพ่ือชี้แจง แนะนำ หรือทำความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทำภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล  และแผนต่างๆ ของชาติ 
และของหน่วยงานของรัฐ 

(๒) เพ่ือตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคำสั่งของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ ที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติ
หรือไม ่

(๓) เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) เพ่ือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชน 

(๕) เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในพ้ืนที ่

ข้อ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้ดำเนินการตามแผนการตรวจราชการประจำปี หรือ
ตามท่ีได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 

แผนการตรวจราชการประจำปีตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทำตามรอบปีงบประมาณ  โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น 
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ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจ
ราชการประจำปีของกรม ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง 

ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้า
หน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจำปีตามวรรคสอง หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย 
มาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีให้สอดคล้องโดยไม่ซ้ำซ้อนกันและเกิด
การบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกำหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็น
แนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 

เมื่อที่ประชุมตามวรรคสามได้ข้อยุติเป็นประการใด ให้หน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามข้อยุตินั้น 

ข้อ ๙ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจ
ราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยในฐานะ       
ผู้สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของ
กระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง 

ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เฉพาะในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรม     
ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี 

ข้อ ๑๐ ในการตรวจราชการหากมีกรณีท่ีต้องตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการในเรื่อง
เดียวกัน ให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม ที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานหรือร่วมกันดำเนินการ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 

ข้อ ๑๑ การแบ่งพ้ืนที่การตรวจราชการ ให้เป็นไปตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 
 

หมวด ๒ 
อำนาจและหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ 

……………………………….. 
 

ข้อ ๑๒ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการตามข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจราชการมี
อำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี 

(๒) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ   
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณา      
โดยด่วน 
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(๓) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการ
ร้องเรียน หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอ่ืนๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ 
(๖) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือชี้แจง แนะนำ หรือปรึกษาหารือร่วมกัน 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการสั่งตามข้อ ๑๒ (๒) ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดย
พลัน ในกรณีที่ผู้รับการตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวได้ ให้ผู้รับการตรวจชี้แจงข้อขัดข้อง พร้อม
เหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบ และให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ ๑๔ ในการตรวจราชการ ให้ผู้ตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของ
ทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการตามหมวด ๔ 

ข้อ ๑๕ เพ่ือให้การตรวจราชการ  เป็นไปอย่างมี เอกภาพและประสิทธิภาพ  สำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือกรมใด โดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ให้ผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมายมีอำนาจแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และจะให้มีรองหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีมีความจำเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  อาจขอกำหนดให้มี
ตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการเป็นการเฉพาะก็ได้ 

ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการมีอำนาจและหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ตรวจราชการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๖ ผู้รับการตรวจมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการในการเข้าไปใน

สถานที่ปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจราชการ 
(๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อม

ที่จะให้ผู้ตรวจราชการตรวจสอบได้ 
(๓) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการ 
(๔) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้สั่งการในระหว่างตรวจ

ราชการไว้ก่อน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ผู้ตรวจราชการสั่งการ ให้ชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้
ผู้ตรวจราชการทราบโดยเร็ว 

(๕) ดำเนินการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 
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หมวด ๓ 
การรายงานและการดำเนินการตามผลการตรวจราชการ 

……………………………………….. 
 

ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละคราว ให้ผู้ตรวจราชการ
รายงานผลการตรวจราชการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีผู้ตรวจราชการสำ นักนายกรัฐมนตรี ให้รายงานถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
และในกรณีที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาสำคัญ  ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรี  หรือ               
รองนายกรัฐมนตรีที่ ได้ รับมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการ  หรือกำกับการบริหารราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลเขตพ้ืนที่เพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๒) กรณีผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้รายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจที่รับผิดชอบ และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบเห็นว่ามีปัญหาสำคัญ     
ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๓) กรณีผู้ตรวจราชการกรม ให้รายงานถึงอธิบดี และในกรณีที่อธิบดี เห็นว่ามี
ปัญหาสำคัญ ให้สรุปรายงานเสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีที่ไม่มี
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ให้รายงานปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน 

การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการต่อรัฐมนตรี  หรือรอง
นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีสั่งการ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือ
ปรับปรุง ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการซึ่งจัดทำรายงานที่จะคอยติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และถ้าพ้นหกสิบวันแล้วยังมิได้มีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างหนึ่งอย่างใด        
ให้รายงานรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่เพ่ือ
พิจารณาสั่งการต่อไป 

สำหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามข้อ ๑๐ ให้ผู้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม แล้วแต่กรณี พิจารณา ประมวลผล วิเคราะห์ 
และจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาร่วมกัน และนำรายงานเสนอแนะผู้มีอำนาจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ ในการตรวจราชการแต่ละครั้ง ถ้าผู้ตรวจราชการพบเห็นปัญหา อุปสรรค หรือ
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็นส่วนรวม หรือต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
หรือแผนงาน ให้รีบจัดทำรายงานโดยสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบใน
เรื่องนั้น เพ่ือดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการ 

เมื่อครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ถ้าผู้ตรวจราชการยังมิได้รับแจ้งผลการ
ดำเนินการ หรือได้รับแจ้งว่าปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจของหน่วยงานของรัฐนั้น           
ให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐนั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง และในกรณีท่ียังมิได้แก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร  สำหรับกรณีเป็นรายงานของผู้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงให้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ  หรือกรณีเป็นรายงานของ
ผู้ตรวจราชการกรมให้รายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ 
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ข้อ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรายงานหรือจะต้องขอคำ
วินิจฉัยสั่งการจากผู้มีอำนาจ ให้ผู้ตรวจราชการดำเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอ่ืน 
และให้บันทึกการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วย 

ข้อ ๒๐ การรายงานผลการตรวจราชการ ให้จัดทำโดยสรุปให้เห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค์
ของการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่ได้แนะนำหรือสั่งการด้วยวาจาไว้ให้สรุปคำแนะนำและการสั่งการนั้นไว้ ใน
รายงานด้วย 

 
หมวด ๔ 

มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ 
…………………………………….. 

 
ข้อ ๒๑ ผู้ตรวจราชการพึงรวบรวมข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และทำหน้าที่สอดส่องดูแลงานราชการทั้งที่เป็นของหน่วยงาน
ของรัฐต้นสังกัดของตนและราชการของหน่วยงานของรัฐอ่ืน  ตรวจติดตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

ในกรณีที่พบเห็นปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือไม่ ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในกิจการนั้น
ได้ทราบโดยทันทีด้วย และให้นำความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ ผู้ตรวจราชการต้องร่วมมือและประสานงานระหว่างกันทุกระดับการตรวจราชการ
รวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของส่วนราชการต่างๆ  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการแผ่นดิน 

ข้อ ๒๓ ผู้ตรวจราชการต้องไม่รับสิ่งของมีค่าหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้รับการตรวจหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
หมวด ๕ 

สมุดตรวจราชการ 
………………………………… 

 
ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจัดให้มีสมุดตรวจราชการไว้ประจำ ณ 

สำนักงานหรือที่ทำการ 
หน่วยของรัฐอ่ืนที่มิใช่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง จะจัดให้มีสมุดตรวจราชการ

ตามท่ีเห็นสมควรหรือจำเป็นก็ได้ 
สมุดตรวจราชการอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) วัน เดือน ปี ที่ตรวจ 
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ท่ีตรวจ โดยจะระบุเกี่ยวกับสถานที่ งาน หรือโครงการ

ที่ตรวจไว้ด้วยก็ได้ 
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(๓) ข้อเสนอแนะหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการที่จำเป็นต้องดำเนินการโดย
รีบด่วน และได้แนะนำหรือสั่งการไว้ด้วยวาจาแล้ว 

(๔) การดำเนินการของผู้รับการตรวจ 
ข้อ ๒๕ เมื่อผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการที่สำนักงานหรือที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ   

ให้ผู้ตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง และวัน 
เดือน ป ีที่ตรวจไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ของรัฐหลายหน่วยและได้บันทึกการตรวจราชการไว้ในสมุดตรวจราชการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
แล้ว อาจไม่ลงบันทึกรายละเอียดที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเล่มอ่ืนในเขตท้องที่เดี ยวกันก็ได้ แต่ต้อง
บันทึกอ้างอิงไว้ในสมุดตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่ตรวจนั้นด้วย 

ข้อ ๒๖ ให้ผู้รับการตรวจดำเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกไว้ในข้อ  ๒๕ ในกรณีที่
สามารถดำเนินการได้โดยทันที ให้รีบดำเนินการโดยไม่ชักช้า แล้วบันทึกไว้ในสมุดตรวจราชการ ในกรณีที่ไม่
สามารถดำเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกได้ทันทีหรือไม่สามารถดำเนินการได้  ให้บันทึกชี้แจงข้อขัดข้อง 
พร้อมทั้งเหตุผลไว้ในสมุดตรวจราชการ 

ข้อ ๒๗ ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ผู้ตรวจราชการได้บันทึกการตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการตามข้อ ๒๕ ให้ผู้รับการตรวจจัดทำสำเนาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการ และผลการดำเนินการของผู้รับการตรวจเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

ในกรณีที่ผู้รับการตรวจหรือกิจกรรมที่ตรวจอยู่ ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดนอก
กรุงเทพมหานคร ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

 
บทเฉพาะกาล 

…………………………… 
 

ข้อ ๒๘ หน่วยงานของรัฐใดมีระเบียบว่าด้วยการตรวจราชการของหน่วยงานของตนเป็นการ
เฉพาะและไม่สอดคล้องกับระเบียบนี้ ให้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่ง และยังมิได้มีการปรับปรุง
ระเบียบ ให้ผู้ตรวจราชการและผู้รับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้
ต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร 
(ทักษิณ ชินวัตร) 
นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที ่๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ 
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สำเนาคู่ฉบับ 
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ 4 /๒๕66 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข   

                                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 
 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน    
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548  กล่าวว่า การตรวจราชการเป็นมาตรการสําคัญ      
ประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทําให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจของหน่วยงานของ
รัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดําเนินการดังกล่าว เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดทําภารกิจยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดขอบเขตการตรวจราชการที่สอดคล้อง
ตาม 1) Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 
Health for Wealth , ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2) Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) 
ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ , ประเด็นที่ 2 Digital Health 
(ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์) , ประเด็นที่ 3 ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคง
ทางสุขภาพ , ประเด็นที่  4 องค์กรสมรรถนะสูง 3) ประเด็น Area based (ปัญหาสำคัญระดับพ้ืนที่           
และ Innovative Healthcare) รวมทั้งการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงมคีำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดประเด็นและ
ติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้   

1. คณะกรรมการอำนวยการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 

ข้อ 1.1 องค์ประกอบ 

(1) นายสุเทพ เพชรมาก       
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ประธานกรรมการ 

(2) นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 

           รองประธาน 
กรรมการ 

(3) 
 

นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 

รองประธาน 
กรรมการ 

(4) นายพูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 

กรรมการ 

   
 (5) นายภาณุมาศ... 
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(5) 

 
นายภาณุมาศ  ญาณเวทย์สกุล 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 

 
กรรมการ 

(6) นางสาววิพรรณ  สังคหะพงศ์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 

กรรมการ 

(7) นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4    

กรรมการ 
 

(8) นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 

กรรมการ 

(9) นายธนรักษ์  ผลิพัฒน์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 

กรรมการ 

(10) นายภูวเดช สุระโคตร 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 

กรรมการ 

(11) นายสมฤกษ์ จึงสมาน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 

กรรมการ 

(12) 
 
(13) 

นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 
นางปฐมพร  ศิรประภาศิริ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 13 

กรรมการ 
 
           กรรมการ 

(14) นายทศเทพ บุญทอง  
สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 1 

กรรมการ 

(15) นายชิโนรส  ลีส้วัสดิ์ 
สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 2 

กรรมการ 

(16) สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 3 กรรมการ 
(17) สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 กรรมการ 
(18) นายกิตติ  กรรภิรมย์ 

สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 5 
กรรมการ 

(19) นายสุริยะ คูหะรัตน์ 
สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 6 

กรรมการ 

(20) นายอุดม  ภู่วโรดม                                                  กรรมการ       
สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7                                                                

(21) นายจรัญ  จันทมัตตุการ                                        กรรมการ                   
สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 8                                                                       

(22) สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 
(23) สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 10 กรรมการ 
(24) นายมนู ศุกลสกุล                  

สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 11 
กรรมการ 

(25) นายธนิศ เสริมแก้ว           
สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 12 
 
 
 

กรรมการ 

      (26) นายเกษม... 
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(26) 
 
(27) 

นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ                                          กรรมการ 
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 13 
เลขานุการคณะอนุกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผล   กรรมการ 
การตรวจราชการ ประเด็นที ่1-6 และประเด็นการตรวจ 
ราชการแบบบูรณาการ    

(28) นายประกิจ สาระเทพ 
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

(29) นางพิชญาภัสสร์ วรรณศิริกุล 
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
หวัหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(30) นางสาวสิรินันท์  พานพิศ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ  
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(31) 
 
 
 

นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ  
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

(32) นางสาววัชราวัลย์ ธีรวัฒน ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ  
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(33) นางสาวณัฎฐณิชา แก้วเจริญสีทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ  
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(34) นางสาวพรศิริ โง้นแดง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ  
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 1.2 ให้คณะกรรมการตามข้อ 1.1 มีหน้าทีแ่ละอำนาจ ดังนี้ 
(1) วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาประเทศ และแผน

ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกรอบประเด็นการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข 

(2) กำหนดแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตามประเด็น      
การตรวจราชการ ได้แก่ Agenda based , Functional based และการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 
 

(3) กำกับ... 
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(3) กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำหนดประเด็นและ

ติดตามผลการตรวจราชการแต่ละประเด็น และสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ และให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(4) พัฒนากระบวนการ เครื่องมือ กลไกในการตรวจราชการ 
(5) จัดทำคูมื่อการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม 
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมาย 

 

ข้อ 1.3  ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1295/2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   4   มกราคม พ.ศ. 2566 
 

 

 

ลงนาม         นายสุเทพ เพชรมาก 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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สำเนาคู่ฉบับ 
คำสั่งคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ที่ 1 /๒๕66 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 6 คณะ และคณะอนุกรรมการการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกำหนดประเด็นและติดตามผล        
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีหน้าที่กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการ และสรุปผล    
การตรวจราชการในภาพรวมประเทศ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) ประกอบด้วย 
ประเด็นที่ 1 Health for Wealth , ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2) Functional based (ระบบงาน
ของหน่วยบริการ) ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ , ประเด็นที่ 2 
Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์) , ประเด็นที่ 3 ลดป่วย ลดตาย และการสร้าง
ความมั่นคงทางสุขภาพ , ประเด็นที่ 4 องค์กรสมรรถนะสูง 3) ประเด็น Area based (ปัญหาสำคัญระดับพื้นที่ 
และ Innovative Healthcare) รวมทั้งการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี นั้น 

อาศัยอำนาจตามความข้อ 1 .2 (6 ) แห่ งคำสั่ งกระทรวงสาธารณสุข ที่  4/2566               
ลงวันที่ 4 มกราคม 2566 เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  จึ งมีคำสั่ งแต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการจำนวน 6  คณ ะ                 
และคณะอนุกรรมการการตรวจราชการแบบบูรณาการ ดังนี้   

1. คณะอนุกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็น Health for Wealth โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 

  ข้อ 1.1 องค์ประกอบ      

(1) นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ประธาน 

  เขตสุขภาพที่ 11 กรรมการ 
(2) นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  รองประธาน 

  เขตสุขภาพที่  8 กรรมการ 
(3) นายสุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์  กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 6  
(4) นายจรัญ  จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์  กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 8  
(5) นายมนู ศุกลสกุล                  สาธารณสุขนิเทศก์  กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 11   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

(6) นายประกิจ…  
.... 
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(6) 
 
นายประกิจ สาระเทพ 

 
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 

 
กรรมการ 

  (7) นางสิริพรรณ  โชติกมาศ               ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 8  
(8) นางสาวศิญาภัสร์ จำรัส ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  กรรมการ 

 อธิวัฒน์ เขตสุขภาพที่ 11  
(9) นางมาลา สร้อยสำโรง แพทย์แผนไทยชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 

  สำนักงานจัดการกัญชาฯ  
  กรมการแพทย์แผนไทย  

  และการแพทย์ทางเลือก  
(10) นายกุลธนิต วนรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  กองการแพทย์ทางเลือก  
  กรมการแพทย์แผนไทย  

  และการแพทย์ทางเลือก  
(11) นางมณฑกา ธีรชัยสกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ  
  กรมการแพทย์แผนไทย  

  และการแพทย์ทางเลือก  
(12) นางพันธ์วิรา เวยสาร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  กองวิชาการและแผนงาน  
  กรมการแพทย์แผนไทย  

  และการแพทย์ทางเลือก  
(13) นางนลินา ตันตินิรามัย ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาล กรรมการ 

  และการประกอบโรคศิลปะ  
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(14) นายอัครพล คุรุศาสตรา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน/ กรรมการ 

  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม  
  อุตสาหกรรมและบริการ  
  การแพทย์ครบวงจร  
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(15) นายพรเทพ ล้อมพรม รักษาการผู้อำนวยการกอง กรรมการ 

  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(16) นางสาวงามเนตร…  
.... 
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(16) 
 
นางสาวงามเนตร เอี่ยมนาคะ 

 
นักวิชาการสาธารณสุข 

 
กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ  

  กองสถานพยาบาล 

  และการประกอบโรคศิลปะ  
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(17) นายประวิทย์ เกตุทอง นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ  

  กลุ่มแผนงาน  

  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

(18) นางสาวณภัทรารัตน ์ขาวสอาด นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  ชำนาญการ กองสถาน  
  ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(19) นางสาวศิรินภา สระทองหน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน กรรมการ 

  ชำนาญการ สำนักส่งเสริม  
  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(20) นางสาวกาญจนา ถึงปัดชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

  
กลุ่มแผนงาน   

  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

(21) นายสุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสรมิ กรรมการ 
  งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน  
  ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน  
  ภูมิภาคและท้องถิ่น  
  สำนักงานคณะกรรมการ  
  อาหารและยา  

(22) นางสาวณธิป วิมุตติโกศล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ กรรมการ 

  
การคุ้มครองผู้บริโภค 
ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข  

  สำนักงานคณะกรรมการ  
  อาหารและยา  

(23) นางวาสนา  โชติชะวารานนท ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ  กรรมการและ 

  เขตสุขภาพที่ 11 เลขานุการ 

  

กองตรวจราชการ 
 
 
  

(24) นางสาวสุภาพร…  
.... 
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(24) นางสาวสุภาพร  เฉยทิม หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ  กรรมการและ 

  เขตสุขภาพที่ 8 ผู้ช่วยเลขานุการ 

  กองตรวจราชการ  
  ข้อ 1.2 หน้าที่และอำนาจ 
   (๑) กำหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ  
  (๒) กำหนดรายละเอียดแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) และ
เครื่องมือในการตรวจ กำกับ  ติดตาม ประเมินผลลัพธ์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  (๓) พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
  (๔) ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะที่ได้รับมอบหมาย 

(5) กำกับ ติดตาม และสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ และให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ 

  (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมาย 

 
2. คณะอนุกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 

ข้อ 2.1 องค์ประกอบ   

(1) นายพูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ประธาน 

  เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ 
(2) นายทศเทพ  บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์             รองประธาน 

  เขตสุขภาพที่ 1    กรรมการ 
(3) นายชิโนรส  ลีส้วัสดิ์                      สาธารณสุขนิเทศก ์              กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 2  
  (4) นายประกิจ สาระเทพ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กรรมการ 

(5) นางสาวปริญดา  ทุนคำ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง     กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 1  
(6) นายประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรรมการ 

  สำนักสนับสนุนระบบ  
  สุขภาพปฐมภูมิ  

(7) นางจารุณี  จันทร์เพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
  ชำนาญการพิเศษ  
  สำนักสนับสนุนระบบ  

  

สุขภาพปฐมภูมิ 
 
 
 
 
  

(8) นางเนาวรัตน์…  
.... 
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(8) นางเนาวรัตน์  สัจจากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
  สำนักสนับสนุนระบบ  
  สุขภาพปฐมภูมิ  

(9) นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กรรมการ 

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(10) นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการกองสนับสนุน กรรมการ 

  สุขภาพภาคประชาชน  
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(11) นายยุทธพงษ์ ขวัญชื้น รก.นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  เชี่ยวชาญ กองสุขศึกษา   
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

(12) นางรุ่งกาญจน์ รณหงษา นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ กองสุขศึกษา  

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(13) นางจีรวรรณ หัสโรค ์ นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 

  

ชำนาญการพิเศษ  
กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  

(14) นายประวิทย์ เกตุทอง นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ กลุ่มแผนงาน  

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(15) นางสาวกาญจนา ถึงปัดชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

  กลุ่มแผนงาน   
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

(16) นายศุภฤกษ์  สื่อรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริม กรรมการ 

  ความรอบรู้ และสื่อสารสุขภาพ 

  กรมอนามัย  
(17) นางสาวกิ่งพิกุล  ชำนาญคง นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 

  เชี่ยวชาญ กองส่งเสริม  
  ความรอบรู้และสื่อสาร  

  สุขภาพ กรมอนามัย 
(18) นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการกองส่งเสริม กรรมการ 

  และพัฒนาสุขภาพจิต   

  

กรมสุขภาพจิต 
  (19) นางสาวดุษฎี…  

.... 
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(19) นางสาวดุษฎี  จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบ กรรมการ 

  บริการสุขภาพจิต  
  กรมสุขภาพจิต 

(20) นางสาวเบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์          ผู้อำนวยการกอง กรรมการ 
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

  กรมสุขภาพจิต  
(21) นายปองพล ชุษณะโชติ นักจิตวิทยาคลินิก กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ  
  กองส่งเสริมและพัฒนา  

  สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  
(22) นางพรทิพย์ ดำรงปัทมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ  

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
  กรมสุขภาพจิต 
(23) นางสาวอาภาวลี  วงศ์เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

  ปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์  
  และแผนงาน   
(24) นายอติชาต หงษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ   กรรมการและ 
  เขตสุขภาพที่ 4                  เลขานุการ 
  กองตรวจราชการ 
(25) นางโกสุม สาลี หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ   กรรมการและ 

  เขตสุขภาพที่ 1              เลขานุการร่วม 

  กองตรวจราชการ  

ข้อ 2.2 หน้าที่และอำนาจ  
(1) กำหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ  
(๒) กำหนดรายละเอียดแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) 

และเครื่องมือในการตรวจ กำกับ ติดตาม ประเมินผลลัพธ์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(๓) พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะที่ไดร้บัมอบหมาย 
(5) กำกับ ติดตาม และสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ และให้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ 
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมาย 

3. คณะอนุกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นสุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ โดยมีองค์ประกอบ 
หนา้ที่และอำนาจ ดังนี้ 

 3.1 กลุ่มวัย…  
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3.1 กลุ่มวัย 
      ข้อ 3.1.1 องค์ประกอบ  

(1) นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ประธาน 

  เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการ 
(2) นายธนิศ  เสริมแก้ว               สาธารณสุขนิเทศก์  รองประธาน 

                                       เขตสุขภาพท่ี 12 กรรมการ 
(3) สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4         กรรมการ 
(4) นายประกิจ สาระเทพ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ             กรรมการ              
(5) นางสุนันทา กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง          กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 12  
(6) นายกิตต ิ ลาภสมบัตศิิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน กรรมการ 

(7) นายธีรชัย  บุญยะลีพรรณ 

ตรวจราชการ กรมอนามัย 
รองผู้อำนวยการสถาบัน  

 
        กรรมการ  

  
พัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ กรมอนามัย  

  (8) นายโอฬาริก  มุสิกวงศ ์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่               กรรมการ 

  และเด็ก กรมอนามัย  
(9) นางสาววารีทิพย์  พ่ึงพันธ์               นักโภชนาการ                         กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ 

  สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
(10) นางกานต์ณัชชา  สร้อยเพชร                 นักโภชนาการ                         กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ 

  สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
(11) นางปฐมา  เชาวนเมธา                   ทันตแพทย์ชำนาญการ  กรรมการ 

  สำนักทันตสาธารณสุข   
  กรมอนามัย  
(12) นายธรณินทร์  กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช        กรรมการ 

  ขอนแก่นราชนครินทร์   
  กรมสุขภาพจิต  

(13) นายประภาส  อุครานันท์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรรมการ 

  พระศรีมหาโพธิ์  

  

กรมสุขภาพจิต 
 
 
 
 

(14) นางสาวดุษฎี…  
.... 

.... 
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(14) นางสาวดุษฎี  จึงศิรกุลวิทย์             ผู้อำนวยการกองบริหาร กรรมการ 

  ระบบบริการสุขภาพจิต   
  กรมสุขภาพจิต  
(15) นางนพวรรณ  ศรีวงค์พานิช             ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล           กรรมการ 

  กรมสุขภาพจิต   
(16)   นางสาวจันทร์อาภา สุขทพัภ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

  สถาบันราชานุกูล  
  กรมสุขภาพจิต  

(17) นางสาวนันทาวดี  วรวสุวัส              ผู้อำนวยการกองส่งเสริม กรรมการ 

  และพัฒนาสุขภาพจิต  
  กรมสุขภาพจิต  
(18)   นางสาวเบ็ญจมาส  พฤกษ์กานนท ์    ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์          กรรมการ 

  และแผนงาน กรมสุขภาพจิต  
(19) นางพรทิพย์  ดำรงปัทมา                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ  
  กรมสุขภาพจิต  
(20) นางสาวอาภาวลี  วงศ์เจริญ             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             กรรมการ 

  ปฏิบัติการ กรมสขุภาพจิต 
(21) นางจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี          กรรมการ 

  กรมการแพทย์  
(22) นายอัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน กรรมการ 

  สุขภาพเด็กแห่งชาติ 

  มหาราชินี กรมการแพทย์  
(23) ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ กรรมการ 
(24) นายวิบลูย์ กาญจนพัฒนกุล ข้าราชการบำนาญ                          กรรมการ 

  กรมการแพทย์ 
(25) นายศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 

  พิเศษ สถาบันสุขภาพเด็ก  

  แห่งชาติมหาราชินี 

  กรมการแพทย์  
(26) นางสาวฐานัดดา ศิริพร โรงพยาบาลชลบุรี  กรรมการ 

  

กรมการแพทย์ 
 
 
 
  

(27) นางสาววรลักษณ…์  
.... 
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(27) นางสาววรลักษณ์ วงศ์อิศเรศ พยาบาลวิชาชีพ                       กรรมการ 
  ชำนาญการพิเศษ  
  ด้านการพยาบาล  

  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 

  มหาราชินี กรมการแพทย์ 
(28) ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(29) นางกัญณ์ฐรินทร์ กล่ำวิจิตร หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ   กรรมการและ 

  เขตสุขภาพที่ 7 เลขานุการ 

(30) นางพัฒฑิกรณ์ ทองคำ 
กองตรวจราชการ 
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ กรรมการและ 

  เขตสุขภาพที่ 12 เลขานุการร่วม 
  กองตรวจราชการ  

(31) นางนภาลัย  เล็กเริงสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและ กรรมการและ 
  แผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  กองตรวจราชการ  

(32) นางสาวอัญชลิกา  คงดี นักวิเคราะห์นโยบายและ กรรมการและ 
  แผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  กองตรวจราชการ  
3.2 ผูสู้งอาย ุ
     ข้อ 3.2.1 องค์ประกอบ  

(1) นายสมฤกษ์ จึงสมาน     ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ประธาน 

  เขตสุขภาพที่ 10 กรรมการ 
(2) นายภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง รองประธาน 

  เขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 
(3) สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 
(4) สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 กรรมการ 
(5) นายประกิจ สาระเทพ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กรรมการ 
(6) นางจุฑารัตน์ มากคงแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 9   
(7) นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง        กรรมการ 

  

เขตสุขภาพที่ 10 
 
 
 
  (8) นางบุษกร…  

.... 
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(8) นางบุษกร  โลหารชุน ผู้อำนวยการสถาบัน กรรมการ 
  เวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช  

  
ญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย์  

(9) นางนิติกุล ทองน่วม นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  
ชำนาญการพิเศษ  
กรมการแพทย์  

(10) นางสาวพัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว  นายแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ 
      สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ  

  
    พระสังฆราชญาณสังวร 
    เพ่ือผู้สูงอายุ กรมการแพทย์  

(11) นายณัฐพล สุทธิสุนทรินทร์ นายแพทย์ชำนาญการ  กรรมการ 

  
โรงพยาบาลเมตตาประชา
รกัษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์  

(12) นายกิตต ิ ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน กรรมการ 
  ตรวจราชการ กรมอนามัย  

(13) นายนิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรรมการ 

  ผู้สูงอายุ กรมอนามัย   
(14) นางสาวนพวรรณ โพชนุกูล      ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กรรมการ 

  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
(15) นางรัชนี บุญเรืองศรี นักสังคมสงเคราะห์ กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ   
  สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
(16) นางศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกัน กรรมการ 

  การบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค  
(17) นางสาวนิพา ศรีช้าง นักวิชาการสาธารณสุข                     กรรมการ 

  ชำนาญการ กองป้องกัน   
  การบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค  
(18) นางสาวบุญศิริ  จันศิริมงคล ผู้อำนวยการสำนักความรอบรู้ กรรมการ 

  สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  
(19) นางสาวเบ็ญจมาส  พฤกษ์กานนท ์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์           กรรมการ 

    และแผนงาน กรมสุขภาพจิต  
(20) นายอาทิตย์  เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรรมการ 

  

สวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต 
 
 
 (21) นางพรทิพย์…  

.... 
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(21) นางพรทิพย์  ดำรงปัทมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร ์

  และแผนงาน กรมสุขภาพจิต  
(22) นายธานี มูลประดับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           กรรมการ 

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(23) นางสาวพรอินทร ์ วังยายฉิม หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ           กรรมการและ 

  เขตสุขภาพที่ 10  เลขานุการ 

  กองตรวจราชการ  
(24) นางสาวขวัญแก้ว รักษาการในตำแหน่ง   กรรมการและ 

 จันทรวิเชียร หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  เขตสุขภาพที่ 9  
  กองตรวจราชการ  

(25) นางจีรนันท์ ชาญสตบุตร นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการและ 
  ชำนาญการ กองตรวจราชการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 3.3 หน้าที่และอำนาจ  
(๑) กำหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ  
(๒) กำหนดรายละเอียดแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) 

และเครื่องมือในการตรวจ กำกับ  ติดตาม ประเมนิผลลัพธ์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(๓) พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะที่ ได้รับ

มอบหมาย 
(5) กำกับ ติดตาม และสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ และให้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ 
(6) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมาย 

4. คณะอนุกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็น Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์) โดยมี
องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 

ข้อ 4.1 องค์ประกอบ  

(1) นางสาววิพรรณ  สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ประธาน 

  เขตสุขภาพที่ 3 กรรมการ 
(2) นายปราโมทย์  เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง         รองประธาน 

  เขตสุขภาพที่ 8 กรรมการ 
(3) นางปฐมพร  ศิรประภาศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวง         รองประธาน 

  เขตสุขภาพที่ 13                    กรรมการ 
(4) สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 กรรมการ 

    
(5) นายจรัญ…  

.... 
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(5) 
 
นายจรัญ จันทมัตตุการ                  

 
สาธารณสุขนเิทศก ์ 

 
กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 8   
(6) นายธนิศ เสริมแก้ว                      สาธารณสุขนิเทศก์  กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 12  
(7) นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ       สาธารณสุขนิเทศก์  กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 13  
(8) นายประกิจ สาระเทพ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กรรมการ 
(9) นายชาลี เอ่ียมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 3  

(10) นางสิริพรรณ  โชติกมาศ              ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 8  
(11) นายวสันต์  สายทอง   รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี     กรรมการ 

  สารสนเทศและการสื่อสาร  
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(12) นายราชิ ปาลือชา   หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ กรรมการ 

  และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี  
  สารสนเทศและการสื่อสาร  
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(13) นางรุ่งนิภา อมาตยคง   หัวหน้ากลุ่มบริหารเทคโนโลยี กรรมการ 

  สารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  และการสื่อสาร   
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(14) นายณฐนนท์  นากเณร    นักวิชาการคอมพิวเตอร์              กรรมการ 

  ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยี  
  สารสนเทศและการสื่อสาร  

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(15) นายพีระวิทย์  สิงห์สูง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรรมการ  

  ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยี  
  สารสนเทศและการสื่อสาร  

  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

(16) นางสาวกันตภัส…  
.... 
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(16) นางสาวกันตภัส วรรธนะรุ่งโรจน ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

  ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยี  
  สารสนเทศและการสื่อสาร  

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(17) นายภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัล กรรมการ 

  การแพทย์ กรมการแพทย์  
(18) นางเดือนเพ็ญ โยเฮือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ กลุ่มดจิิทัล  

  สุขภาพ กองยุทธศาสตร์  

  และแผนงาน สำนักงานปลัด  

  กระทรวงสาธารณสุข 
(19) นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ       กรรมการและ 

  เขตสุขภาพที่ 3 เลขานุการ 

  กองตรวจราชการ  
(20) นางสาวสุภาพร  เฉยทิม หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ       กรรมการและ 

  เขตสุขภาพที่ 8               ผูช้่วยเลขานุการ  

  กองตรวจราชการ  
(21) นางกนกนาค หงสกุล หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ       กรรมการและ 

  เขตสุขภาพที่ 13             ผูช้่วยเลขานุการ 

  กองตรวจราชการ  
ข้อ 4.2 หน้าที่และอำนาจ  

(๑) กำหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ  
(๒) กำหนดรายละเอียดแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) 

และเครือ่งมือในการตรวจ กำกับ  ติดตาม ประเมินผลลัพธ์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(๓) พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กำกับ ติดตาม และสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ และให้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ 
(6) ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมาย 

5. คณะอนุกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประเด็นลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ โดยมี
องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 

ข้อ 5.1 องค์ประกอบ  

(1) นายธนรักษ์  ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ประธาน 
  เขตสุขภาพที่ 7 กรรมการ 
    (2) นายสุรโชค…  

.... 
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(2) นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง         รองประธาน 
  เขตสุขภาพที่ 4 กรรมการ 

(3) นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล        ผู้ตรวจราชการกระทรวง รองประธาน 
                                          เขตสุขภาพที่ 5    กรรมการ 

(4) สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4                                      กรรมการ 
(5) นายกิตติ  กรรภิรมย์                 สาธารณสุขนิเทศก์ กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 5  
(6) นายอุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 7  
(7) นายประกิจ สาระเทพ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กรรมการ 
(8) นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 4  
(9) นางสาวจารุภา  ขอเสงี่ยม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง   กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 5  
(10) นายประเสริฐ เก็มประโคน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง กรรมการ 

  เขตสุขภาพที ่7  
(11) นายสุชาติ  หาญไชยพิบูลย์กุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

  สถาบันประสาทวิทยา  
  กรมการแพทย์  

(12) นางสาวอรวรรณ  อนุไพรวรรณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรรมการ 
  สถาบันโรคทรวงอก  
  กรมการแพทย์  

(13) นางสาวศุลีพร  แสงกระจ่าง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
  เชี่ยวชาญ สถาบันมะเร็ง   
  แห่งชาติ กรมการแพทย์  

(14) นายกฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรรมการ 

  กรมควบคุมโรค  
(15) นายอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ ์ รองผู้อำนวยการกอง กรรมการ 

  โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  
(16) นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง นักวิชาการสาธารณสุข                กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ  

 
 

  

กองโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค 
 
 
 
 

(17) นางสาวณัฐกฤตา…  
.... 
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(17) นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  ชำนาญการ กองโรคไม่ติดต่อ                 

  กรมควบคุมโรค 
(18) นายรัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รกัษาราชการแทนผู้อำนวยการ      กรรมการ 

  กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
  ในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคมุโรค 

(19) นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรรมการ 

  กรมควบคุมโรค  
(20) นายธีรศักดิ์ ชักนำ นายสัตวแพทย์ กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ 

  กองระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค 
(21) นายวิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกอง กรรมการ 

  โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
(22) นายชนินันท์ สนธิไชย นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 

  กองโรคติดต่อทั่วไป  

  กรมควบคุมโรค   
(23) นายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กรรมการ 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
  กรมควบคุมโรค  
(24) นางสาววรางคนา เวชวิธี ผู้อำนวยการสำนัก กรรมการ 

  ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย  
(25) นางสาวพัชวรรณ  สุขุมาลินท์ ทันตแพทย์ชำนาญการ  กรรมการ 

  สำนักทันตสาธารณสุข  

  กรมอนามัย   
(26) นายสฤษดิ์เดช เจริญไชย ผู้อำนวยการกอง กรรมการ 

  สาธารณสุขฉุกเฉิน  
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(27) นางสุรีรัตน์ ใจดี นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ  
  กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  

  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 (28) นางสาวพณิดา... 
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(28) นางสาวพณิดา นาถนอม นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  ปฏิบัติการ กองสาธารณสุข  
  ฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(29) นางกัญณ์ฐรินทร์ กล่ำวิจิตร หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ    กรรมการและ 

  เขตสุขภาพที่ 7                   เลขานุการ 
  กองตรวจราชการ 

(30) นายอติชาต  หงษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ    กรรมการและ 
  เขตสุขภาพที่ 4              เลขานุการร่วม 
  กองตรวจราชการ 

(31) นางอมรรัตน์  ลิ้มจิตสมบูรณ์ หวัหน้ากลุ่มตรวจราชการ     กรรมการและ 

  เขตสุขภาพที่ 5               เลขานุการร่วม 

  กองตรวจราชการ  
(32) นางนภาลัย เล็กเริงสินธุ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและ 

  ชำนาญการ กองตรวจราชการ ผูช้่วยเลขานุการ 
(33) นางสาวอัญชลิกา คงด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและ 

  ชำนาญการ กองตรวจราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
(34) นางสาวธญัชนก เหลืองทองอร่าม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและ 

  กองตรวจราชการ          ผู้ชว่ยเลขานุการ 

ข้อ 5.2 หน้าที่และอำนาจ  
(๑) กำหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ  
(๒) กำหนดรายละเอียดแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) 

และเครื่องมือในการตรวจ กำกับ  ติดตาม ประเมินผลลัพธ์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(๓) พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
(๔) ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กำกับ ติดตาม และสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ และให้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ 
(6) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมาย 

6. คณะอนุกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประเด็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 
 

ข้อ 6.1 องค์ประกอบ  
(1) นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ประธาน 

  เขตสุขภาพที่ 2 กรรมการ 
(2) นายสมฤกษ์  จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง         รองประธาน 

 
 

เขตสุขภาพที่ 10                    กรรมการ 
 
 

(3) นายทศเทพ... 
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(3) นายทศเทพ  บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์  กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 1  
(4) นายชิโนรส  ลีส้วัสดิ ์ สาธารณสุขนิเทศก์  กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 2  
(5) สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 กรรมการ 
(6) นายประกิจ สาระเทพ             ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กรรมการ 
(7) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 กรรมการ 
(8) นางกองมณี สุรวงษ์สิน            ผู้ชว่ยผู้ตรวจราชการกระทรวง กรรมการ 

                                        เขตสุขภาพท่ี 10  
(9) นายดิเรก  สุดแดน ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจ กรรมการ 

  สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
(10) นายอัครพงศ์ จุธากรณ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  กองเศรษฐกิจสุขภาพ  
  และหลักประกันสุขภาพ  
(11) นายชุมพล นุชผ่อง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  กองเศรษฐกิจสุขภาพ  
  และหลักประกันสุขภาพ  
(12) นายวัลลภ   คชบก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ กองเศรษฐกิจ 

  สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
(13) นางสาวปิยาภรณ ์ ยิ้มศิริวัฒนะ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ กองเศรษฐกิจ 

  สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
(14) นางณัฐญาภรณ ์ เพชรถิรสวสัดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  ชำนาญการ  
  กองเศรษฐกิจสุขภาพ  

  และหลักประกันสุขภาพ  
(15) นางอุทัย  เกษรา เจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการ 

  ชำนาญงาน กองเศรษฐกิจสุขภาพ 

 

 

 

  

และหลักประกันสุขภาพ 
 
 
 
 
 
  (16) นางอนิสสา... 
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(16) นางอนิสสา เกตุกำเนิด หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ      กรรมการและ 

  เขตสุขภาพที่ 2  เลขานุการ 

  กองตรวจราชการ  
(17) นางสาวพรอินทร์  วังยายฉิม หวัหน้ากลุ่มตรวจราชการ      กรรมการและ 

  เขตสุขภาพที่ 10             ผูช้่วยเลขานุการ 

  

กองตรวจราชการ 
   

ข้อ 6.2 หน้าที่และอำนาจ  
(๑) กำหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ  
(๒) กำหนดรายละเอียดแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) 

และเครื่องมอืในการตรวจ กำกับ  ติดตาม ประเมินผลลัพธ์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(๓) พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กำกับ ติดตาม และสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ และให้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ 
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมาย 

7. คณะอนุกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่         
และอำนาจ ดังนี้ 

ข้อ 7.1 องค์ประกอบ  

(1) นายสุเทพ เพชรมาก      หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง              ประธาน 

  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  กรรมการ 

  เขตสุขภาพที่ 6   
(2) นายสุริยะ คูหะรัตน์           สาธารณสุขนิเทศก์ รองประธาน 

                                    เขตสุขภาพที่ 6 กรรมการ 
(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1-13 กรรมการ 
(4) สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1-13 กรรมการ 
(5) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1-12 กรรมการ 
(6) หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1-13 กรรมการ 

 กองตรวจราชการ  
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

(7) นายกติติ  ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน กรรมการ 

  

ตรวจราชการ กรมอนามัย 
 
 
 
  

(8) นายชัยเลิศ… 
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(8) นายชัยเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ  

  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  
  กรมอนามัย  

(9) นางลลนา ทองแท้   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

  ชำนาญการ สำนักสุขาภิบาล  
  อาหารและน้ำ กรมอนามัย   

(10) นางสาวชไมพร เป็นสุข นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 
  ชำนาญการ สำนักอนามัย  

  สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย    
(11) นางสาวนวรัตน์ อภิชยันันท์ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  ชำนาญการ สำนักอนามัย   
  สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(12) นายกิตต ิ ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน กรรมการ 

  ตรวจราชการ กรมอนามัย  
(13) นางสาวศิรดา เล็กอุทัย ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ  กรรมการ 

  หัวหน้ากลุ่มวัยทำงาน  

  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
กรมอนามัย  

(14) นางอาริสรา ทองเหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
  ชำนาญการพิเศษ สำนัก 
  ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  

(15) นายนิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรรมการ 

  ผู้สูงอายุ กรมอนามัย   
(16) นางวิมล บ้านพวน นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  เชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริม 

  สุขภาพ กรมอนามัย  
(17) นางรัชนี บุญเรืองศรี นักสังคมสงเคราะห์ กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ  
  สำนักอนามัยผู้สูงอายุ  

  

กรมอนามัย 
 
 
 
 

(18) ผู้แทนกรมการแพทย์… 
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(18)   ผู้แทนกรมการแพทย์                                                       กรรมการ 
(19)   ผู้แทนกรมสุขภาพจิต                                                       กรรมการ 
(20)   ผู้แทนกรมควบคุมโรค                                                      กรรมการ 
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
(21) นางสาววาสินี ชลิศราพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 

  กองโรคติดต่อทั่วไป   
  กรมควบคุมโรค  

(22) นางรัตนา ธีระวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

  ชำนาญการพิเศษ  
  กองโรคติดต่อทั่วไป  

  กรมควบคุมโรค 
ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(23) นายประกิจ สาระเทพ         ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กรรมการและ 

   เลขานุการ 
(24) นางพิชญาภัสสร ์วรรณศิริกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ กรรมการและ 

  ตรวจราชการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  กองตรวจราชการ  

(25) นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและ 

  ชำนาญการ กองตรวจราชการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
(26) นางสาววัชราวัลย์ ธีรวัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและ 

  ปฏิบัติการ  กองตรวจราชการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
(27) นางสาวพรศิริ โง้นแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและ 

  ปฏิบัติการ  กองตรวจราชการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 7.2 หน้าที่และอำนาจ  
(1) กำหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนัก

นายกรัฐมนตรี 
(2) ร่วมตรวจราชการในพ้ืนที่ พร้อมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็น/

โครงการที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด 
(3) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยรับตรวจทุกเขตที่รับผิดชอบ ตามประเด็น/โครงการ 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข  
 
 
 
 
 

(4) รวบรวม… 
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(4) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการตรวจราชการ รายเขต รายรอบ 

พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2566 

                                      

 

ลงนาม         นายสุเทพ เพชรมาก 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

คณะที่ปรึกษา 

1. นายแพทย์สุเทพ  เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 

2. นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 

3. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 

4. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1  
5. นายแพทย์ภาณุมาศ  ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 
6. 
7. 

แพทย์หญิงวิพรรณ  สังคหะพงศ์ 
นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 

8. แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล                    ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 
  9. นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์                             ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 
10. 
11. 
12. 

นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร                             ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน                             ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 10 
นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์                         ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 

13. แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิร ิ                      ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 13 
14. นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง                              สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 1 
15. นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์                                สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 2 
16. สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 3 
17. สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4  
18. นายแพทย์กิตติ  กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 5 
19. นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์                               สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 6 
20. นายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม                                สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7 
21. นายแพทย์จรัญ  จันทมัตตุการ                           สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 8 
22. สาธารณสุขนเิทศก์  เขตสุขภาพที่ 9 
23. สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 10 
24. นายแพทย์มนู ศุกลสกลุ                                 สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 11 
25. 
26. 

นายแพทย์ธนิศ  เสริมแก้ว                                สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 12 
นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ                       สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 13 

27. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำเขตสุขภาพที่ 1-12 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

คณะผู้จัดทำ 

1. คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
2. คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566   
3. นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
4. 

 
นางสุนีย์  สว่างศรี 
 

รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 

กลุ่มภารกิจด้านบริหารยุทธศาสตร์และประเมินผล     
5. นายปฏิพล หอมหวล รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
6. นายพลลภัตม์ เสถียร รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
7. นางโกสุม  สาลี หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 
8. นางอนิสสา เกตุกำเนิด                                            หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 
9. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ์ หวัหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 

10. นายอติชาต  หงษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4 
11. นางอมรรัตน์  ลิ้มจิตสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 
12. นายเจษฎาพร โชติรัตน์                                          หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 
13. นางกัญณ์ฐรินทร์ กล่ำวิจิตร หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 
14. นางสาวสุภาพร  เฉยทิม หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 
15. นางสาวขวัญแก้ว จันทรวิเชียร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ  

เขตสุขภาพที่ 9 
16. นางสาวพรอินทร์  วังยายฉิม                                    หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 
17. นางวาสนา  โชติชะวารานนท์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11 
18. นางพัฒฑิกรณ์ ทองคำ                                           หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 
19. นางกนกนาค หงสกุล หวัหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 13 
20. นางพิชญาภัสสร์ วรรณศิริกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
21. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์ หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
22. นางสาวสิรินันท์  พานพิศ หัวหน้างานตรวจราชการกรณีปกติ 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
23. 

 
นางวัชราวัลย์ ธีรวัฒน ์
 

หัวหน้างานตรวจราชการกรณีพิเศษ 
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 

24. นางสาวณัฏฐนิชา แก้วเจริญสีทอง ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 

 25.    นางสาวพรศิริ โง้นแดง                                             ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 
           และงานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
                                                                                กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

บรรณาธิการ 
1. นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ                      ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
2. นางสุนีย์  สว่างศรี             รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
                                                                                         กลุ่มภารกิจด้านบริหารยุทธศาสตร์และประเมินผล 
3. นายปฏิพล หอมหวน                                                           รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 

4. นายพลลภัตม์ เสถียร                                                           รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
5. นางวาสนา  โชติชะวารานนท์                หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11   
                                                                                 กองตรวจราชการ 
               เลขานุการคณะกรรมการกำหนดประเด็นและ 
               ติดตามผลการตรวจราชการ ประเด็นที่ 1 
               Health for Wealth   
6. นายอติชาต หงษ์ทอง                        หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4   
                       กองตรวจราชการ       
                                                                                 เลขานุการคณะกรรมการกำหนดประเด็นและ 
               ติดตามผลการตรวจราชการ ประเด็นที่ 2 
               ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
7. นางกัญณ์ฐรินทร์ กล่ำวิจิตร                  หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 
                       กองตรวจราชการ 
               เลขานุการคณะกรรมการกำหนดประเด็นและ 
               ติดตามผลการตรวจราชการ ประเด็นที่ 3 
               สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ 
                                                                                 (กลุ่มวัย) และเลขานุการคณะกรรมการกำหนด 

        ประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  
                       ประเด็นที่ 5 ลดป่วย ลดตาย และการสร้าง 

        ความมั่นคงทางสุขภาพ   
8. นางสาวพรอินทร์ วังยายฉิม            หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 
                                                                                 กองตรวจราชการ           
                                                                                 เลขานุการคณะกรรมการกำหนดประเด็นและ 
                                                                                 ติดตามผลการตรวจราชการ ประเด็นที่ 3 
                                                                                 สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ 
                                                                                 (ผู้สูงอายุ) 
9. นางสาวฐปณภร เจริญวงศ ์                              หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 
               กองตรวจราชการ 

        เลขานุการคณะกรรมการกำหนดประเด็นและ 
               ติดตามผลการตรวจราชการ ประเด็นที่ 4 

             Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยี 
                                                            ทางการแพทย์)  
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10. นางอนิสสา เกตุกำเนิด              หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 2 
               กองตรวจราชการ 

        เลขานุการคณะกรรมการกำหนดประเด็นและ 
               ติดตามผลการตรวจราชการ ประเด็นที่ 6 
               องค์กรสมรรถนะสูง 
11. นางพิชญาภัสสร์ วรรณศริิกุล            หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
               กองตรวจราชการ 
12. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์            หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
               กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
               กองตรวจราชการ 
                       เลขานุการคณะกรรมการกำหนดประเด็นและ 
               ติดตามผลการตรวจราชการ  

        ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
13. นางสาวสิรินันท์  พานพิศ            หัวหน้างานตรวจราชการกรณีปกติ 
               กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
               กองตรวจราชการ 
14. นางวัชราวลัย์ ธีรวัฒน์            หัวหน้างานตรวจราชการกรณีพิเศษ 

        กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
               กองตรวจราชการ 
15. นางสาวณัฏฐนิชา แก้วเจริญสีทอง           ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 
               กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
               กองตรวจราชการ 
16. นางสาวพรศิริ โง้นแดง ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 
 และงานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
               กองตรวจราชการ 
 
 

ออกแบบปกโดย 
นางสาวพรศิริ โง้นแดง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ 
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รายละเอียดประเด็น/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวขอ้งกับ 
แผนการตรวจราชการและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล 

ประเด็น/ตัวชี้วัดและข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในแผนตรวจราชการ
ของแต่ละประเด็น  เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประกาศใช้แล้ว ดังนั้น จึงสามารถดาวน์
โหลดรายละเอียดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามประเด็น/ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องได้ที่ 

- เว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข http://bps.moph.go.th/new_bps/KPITemplate_MOPH 

- เว็บไซต์ระบบตรวจราชการออนไลน์ 
  https://inspection.moph.go.th/e-inspection/ 

         (หัวข้อเอกสารเผยแพร่ : แผนและแนวทางการตรวจราชการ) 
ส่วนคำสั่งผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำเขต

สุขภาพที่  1 -12  ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 25 66 , คำสั่ ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , คำสั่งคณะกรรมการกำหนด
ประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  

- เว็บไซต์ระบบตรวจราชการออนไลน์ 
 https://inspection.moph.go.th/e-inspection/ 

        (หัวข้อเอกสารเผยแพร่ : คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ) 
 



➢ ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กองตรวจรำชกำร             
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

➢ อำคำร 6 ชั้น 8 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
➢ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวำนนท์ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กองตรวจรำชกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

https://bit.ly/3CcLj4N




